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СИСТЕМНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ 
«МЕНЕДЖМЕНТ»

В статті розглядаються проблеми визначення категорії «менеджмент» в 
умовах формування професійної системи менеджменту. Висвітлюється системне 
бачення категорії «менеджмент» представниками дослідницької думки управлін-
ської  науки  і  практики. Приділяється  увага  також  визначенню  економічної  ор-
ганізації як базовому соціально-економічному середовищі діяльності сучасного 
менеджменту. Значна увага приділяється визначенню управлінського процесу та 
його основних компонентів в системі ефективної роботи менеджменту економіч-
ної організації.

Ключові слова: менеджмент, професійна система менеджменту, систем-
ні категорії, економічна організація, управлінський процес, компоненти управлін-
ського процесу. 

Важливою  проблемою  для  дослідження  професійної  системи  ме-
неджменту є визначення апарату системних категорій і понять, якими 
користуються дослідники системи менеджменту. Важливість цієї сто-
рони управлінського дослідження прямо пов’язана з якістю і результа-
тивністю цієї роботи. В процесі дослідження професійної системи ме-
неджменту формується управлінська мова і категорійний апарат, які є 
необхідною частиною процесів професіоналізації менеджменту. Також 
необхідно додати культурну складову професіоналізації менеджменту, 
що також орієнтує на знання професійної управлінської мови, без якої 
немає, власне, самої професії. В той же час необхідно визначити, що 
знання управлінської мови  і професійних категорій не є, власне, про-
фесійним знанням самої управлінської роботи. Але зрозуміла для спіл-
кування  професійна  мова  з  використанням  професійних  технологій  і 
понять  створює можливість швидкого  розуміння фахівцями  існуючої 
проблеми та прийняття необхідного управлінського рішення. Зрозумі-
ло, що основні поняття і категорії повинні нести однаковий зміст, тобто 
потрібна певна  уніфікація  термінології  професійної  системи менедж-
менту. Можливо, що ця робота з уніфікації термінології менеджменту 
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може зайняти досить великий час через неузгодженість багатьох поло-
жень та концепцій менеджменту, в першу чергу, в середовищі науков-
ців, аналітиків і практиків управлінської діяльності. Абсолютно точно, 
що  під  впливом  інноваційного  розвитку  цей  термінологічний  апарат 
буде змінюватися і увесь час доповнюватися, але процес об’єктивного 
наукового розвитку не створює підстав для того, щоб первинну роботу 
в цьому напрямку вести досить тривалий час. Розглянемо основні ка-
тегорії і поняття професійної системи менеджменту, які дають концеп-
туальне розуміння сучасної управлінської діяльності. Це також потрібно 
розглянути для більш ефективного дослідження професіоналізації управ-
лінської діяльності та здійснення державної політики в цій сфері.  

Насамперед необхідно визначитися з базовим слововживанням, що 
характеризує процес дослідження професійної системи менеджменту 
(табл. 1). Спочатку необхідно  звернути увагу на використання в на-
шому  дослідженні  слів  «управління»,  «керування»  і  «менеджмент». 
Одразу ж відзначимо, що найкращий та правильний переклад слова 
«менеджмент» – це керування, а не управління, як це досить часто ви-
користовується в наукових дослідженнях і на практиці. Менеджмент 
має справу, в першу чергу, з людьми (персоналом організації), а через 
них вже з іншими речовими факторами діяльності організації. Ми не 
будемо говорити, що людина (менеджер) керує комп’ютером, косміч-
ним об’єктом, технологічною системою. Менеджер керує підлеглими 
спеціалістами, які управляють, в тому числі, і космічними об’єктами. 
Хоча для нас стало звичним говорити, що менеджер управляє персо-
налом, а не здійснює процес керування. Використання слів «керівник» 
і «процес керування» характеризує саме взаємодію виключно людей 
в процесі виконання ними певних завдань професійної й виробничої 
діяльності. Цей факт є, у певній мірі, точкою опори подальшого дослі-
дження системи менеджменту. Правильна позиція, на нашу думку, по-
лягає в тому, щоб у дослідженнях професійної системи менеджменту 
використовувати слова «менеджмент» й «управління» як слова-сино-
німи, але сприймати їх професійну характеристику на основі розумін-
ня саме терміну «менеджмент».
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Таблиця 1
Базові поняття і категорії професійної системи менеджменту 

 8 

Насамперед необхідно визначитися з базовим слововживанням, що харак-
теризує процес дослідження професійної системи менеджменту (табл. 1). Спо-
чатку необхідно звернути увагу на використання в нашому дослідженні слів 
«управління», «керування» і «менеджмент». Одразу ж відзначимо, що найкра-
щий та правильний переклад слова «менеджмент» – це керування, а не управ-
ління, як це досить часто використовується в наукових дослідженнях і на прак-
тиці. Менеджмент має справу, в першу чергу, з людьми (персоналом організа-
ції), а через них вже з іншими речовими факторами діяльності організації. Ми 
не будемо говорити, що людина (менеджер) керує комп’ютером, космічним 
об’єктом, технологічною системою. Менеджер керує підлеглими спеціалістами, 
які управляють, в тому числі, і космічними об’єктами. Хоча для нас стало звич-
ним говорити, що менеджер управляє персоналом, а не здійснює процес керу-
вання. Використання слів «керівник» і «процес керування» характеризує саме 
взаємодію виключно людей в процесі виконання ними певних завдань профе-
сійної й виробничої діяльності. Цей факт є, у певній мірі, точкою опори пода-
льшого дослідження системи менеджменту. Правильна позиція, на нашу думку, 
полягає в тому, щоб у дослідженнях професійної системи менеджменту вико-
ристовувати слова «менеджмент» й «управління» як слова-синоніми, але 
сприймати їх професійну характеристику на основі розуміння саме терміну 
«менеджмент». 

                                                                                                     
   Таблиця 1 

Базові поняття і категорії професійної системи менеджменту  
Термін Загальна  

характеристика 
Управлінське  
визначення 

Поняття Логічне розчленуван-
ня загальної думки 
про предмет, який 
включає ряд взаємо-
пов’язаних ознак 

Основні поняття менеджменту складаються з 
трьох позицій: – як вид діяльності у системі 
керівництва персоналом, – як галузь людських 
знань, – як соціальна категорія людей (персо-
нал менеджменту) 

Категорія Найбільш загальне 
логічне поняття, яке 
висловлює істотну, 
загальну особливість 
й відношення явищ 
дійсності та пізнання 

Найбільш загальні та фундаментальні по-
няття, які відображають істотні загальні 
особливості та стійкі відносини (зв’язки) 
управлінського процесу. 
Наприклад, це суб’єкт, об’єкт, функції, ме-
тоди, структура, принципи 

Компоненти Складова частина, бі-
льше внутрішній еле-
мент системи 

Розглядаються як послідовність дій, які ма-
ють логічний зв’язок між собою за допомо-
гою механізму управлінського процесу для 
визначення потоків релевантної інформації з 
метою формування контуру управління 

Елементи Складова частина 
складного цілого, 
представляє собою 
основні та характерні 
особливості чого-

Менеджмент як системне явище визначаєть-
ся трьома базовими елементами: функції, ме-
тоди, структура. Системність забезпечується 
сполучними процесами менеджменту та ін-
новаційною динамікою базових елементів 
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небудь менеджменту 
Ознака Прикмета, знак Професійна забезпеченість управлінського 

процесу; ефективна реалізація системних дій 
з реалізації механізму менеджменту; резуль-
тативна мотивація усіх учасників управлін-
ського процесу; розвиток інтелектуальної 
складової управлінської діяльності; забезпе-
чення інноваційної динаміки розвитку сис-
теми менеджменту; формування управлінсь-
кого капіталу 

Класифіка-
ція 

Система супідрядних 
понять 

Визначення системних, інтеграційних й ін-
тегральних зв’язків для ефективного розвит-
ку функцій, методів, структури та сполучних 
процесів менеджменту 

Класифіку-
вати 

Розподіляти предме-
ти, явища, поняття 
залежно від їх загаль-
них ознак 

Результативне використання споріднених 
функцій менеджменту для створення органі-
заційної передумови діяльності структурних 
підрозділів організації; розподіл методів ме-
неджменту як інструментарію управлінської 
діяльності; розробка структурного дизайну 
та побудова адекватних, поставлених цілей, 
організаційно-управлінських структур 

Потенціал – 
потенція 

Потужність – можли-
вість 

Створення сучасного потенціалу професій-
ної системи менеджменту створює можли-
вість його використання, але потрібна ефек-
тивна державна політика створення умов для 
практичної реалізації усього ланцюжка «по-
тенціал-можливість-реалізація» в системі 
професійної управлінської діяльності 

Визначення Формулювання, яке 
розкриває зміст по-
няття 

Базове визначення менеджменту: менедж-
мент – це система керівництва персоналом 
організації з метою результативного досяг-
нення поставлених соціально-економічних 
цілей організації в рамках існуючої системи 
законодавства (правового поля) 

        
           Існує дуже багато різних визначень менеджменту в різних авторів науко-
вих досліджень, а також практиків управлінської діяльності. Розглянемо основ-
ні позиції щодо розуміння системи менеджменту П. Друкером, який є одним із 
найвідоміших й авторитетних дослідників системи управлінської діяльності 
протягом другої половини ХХ століття (табл. 2). Саме під впливом ідей П. Дру-
кера формується сучасна система 
професіоналізації менеджменту. Саме П. Друкер заснував школу якісного дос-
лідження системи менеджменту й досить скептично відносився до кількісних 
(математичних) методів дослідження управлінської діяльності. Необхідно по-
годитися з П. Друкером, а також висловити думку, що моделі та математичні 
методи в менеджменті доповнюють аналітичну картину дослідження, але в бі-

1)
2)
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Продовження Таблиці 1

Існує дуже багато різних визначень менеджменту в різних авторів на-
укових досліджень, а також практиків управлінської діяльності. Розгля-
немо основні позиції щодо розуміння системи менеджменту П. Друке-
ром, який є одним із найвідоміших й авторитетних дослідників системи 
управлінської діяльності протягом другої половини ХХ століття (табл. 2). 
Саме під впливом ідей П. Друкера фор мується сучасна система

професіоналізації менеджменту. Саме П. Друкер заснував школу якіс-
ного дослідження системи менеджменту й досить скептично відносився 
до кількісних (математичних) методів дослідження управлінської діяль-
ності. Необхідно погодитися з П. Друкером, а також висловити думку, що 
моделі  та  математичні  методи  в  менеджменті  доповнюють  аналітичну 
картину дослідження, але в більшості випадків не можуть бути застосо-
вані у повній мірі в практичній управлінській діяльності. Було б досить 
зручно знайти математичну формулу прийняття, наприклад, ефективного 
управлінського рішення, навіть якби ця формула була надскладна  і по-
требувала багато часу для вивчення,  але це неможливо – управлінська 
реальність особлива й знаходиться в постійній динаміці. Вона набагато 
складніша  та  швидкоплинніша,  ніж  будь-яка  формула  та  математична 
модель. Водночас управлінська діяльність потребує розробки критеріїв і 
показників ефективності управлінської праці. І тут необхідно визначити, 
що математичні методи в менеджменті не повинні бути чистою матема-
тикою, а повинні бути інтегровані в теорію і практику управлінської ді-
яльності. Також важливо, щоб вони були направлені на вирішення саме 
реальних проблем менеджменту. Проте досить часто побудовані матема-
тичні моделі  важкі для розуміння  іншими дослідниками  і  практиками 
менеджменту саме з найважливішої позиції – їх практичного застосу-
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небудь менеджменту 
Ознака Прикмета, знак Професійна забезпеченість управлінського 

процесу; ефективна реалізація системних дій 
з реалізації механізму менеджменту; резуль-
тативна мотивація усіх учасників управлін-
ського процесу; розвиток інтелектуальної 
складової управлінської діяльності; забезпе-
чення інноваційної динаміки розвитку сис-
теми менеджменту; формування управлінсь-
кого капіталу 

Класифіка-
ція 

Система супідрядних 
понять 

Визначення системних, інтеграційних й ін-
тегральних зв’язків для ефективного розвит-
ку функцій, методів, структури та сполучних 
процесів менеджменту 

Класифіку-
вати 

Розподіляти предме-
ти, явища, поняття 
залежно від їх загаль-
них ознак 

Результативне використання споріднених 
функцій менеджменту для створення органі-
заційної передумови діяльності структурних 
підрозділів організації; розподіл методів ме-
неджменту як інструментарію управлінської 
діяльності; розробка структурного дизайну 
та побудова адекватних, поставлених цілей, 
організаційно-управлінських структур 

Потенціал – 
потенція 

Потужність – можли-
вість 

Створення сучасного потенціалу професій-
ної системи менеджменту створює можли-
вість його використання, але потрібна ефек-
тивна державна політика створення умов для 
практичної реалізації усього ланцюжка «по-
тенціал-можливість-реалізація» в системі 
професійної управлінської діяльності 

Визначення Формулювання, яке 
розкриває зміст по-
няття 

Базове визначення менеджменту: менедж-
мент – це система керівництва персоналом 
організації з метою результативного досяг-
нення поставлених соціально-економічних 
цілей організації в рамках існуючої системи 
законодавства (правового поля) 

        
           Існує дуже багато різних визначень менеджменту в різних авторів науко-
вих досліджень, а також практиків управлінської діяльності. Розглянемо основ-
ні позиції щодо розуміння системи менеджменту П. Друкером, який є одним із 
найвідоміших й авторитетних дослідників системи управлінської діяльності 
протягом другої половини ХХ століття (табл. 2). Саме під впливом ідей П. Дру-
кера формується сучасна система 
професіоналізації менеджменту. Саме П. Друкер заснував школу якісного дос-
лідження системи менеджменту й досить скептично відносився до кількісних 
(математичних) методів дослідження управлінської діяльності. Необхідно по-
годитися з П. Друкером, а також висловити думку, що моделі та математичні 
методи в менеджменті доповнюють аналітичну картину дослідження, але в бі-
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вання. Важливо також, щоб завдання побудови математичної моделі в 
менеджменті  ставив  управлінець,  а  не математик. А  сама модель по-
винна  підтверджувати  або  скасовувати  певний  управлінських  підхід. 
Сама ж по собі вона має тільки формально-аналітичне значення.

 
Таблиця 2 

Основні принципи та визначення менеджменту за П. Друкером 

Менеджмент – динамічний елемент, який підтримує життєздатність кожного 
підприємства. Менеджмент – це також особливий клас керівників в індустрі-
альному суспільстві.

Менеджмент стосується людини і тільки людини. Завдання менеджменту – 
забезпечити спільну й ефективну роботу людей, даючи  їм можливість реа-
лізовувати в повній мірі свої сильні сторони і нейтралізувати свої недоліки.

Менеджмент не можна відділити від культури суспільства. Менеджери різ-
них держав займаються, взагалі кажучи, тим самим. Але спосіб виконання 
ними цих загальних завдань має свої особливості в кожному окремому ви-
падку. Таким чином, однією з найважливіших проблем,  з  якою стикаються 
менеджери в будь-якій країні, що розвивається є виявлення елементів своєї 
традиції, історії та культури, які можна використовувати в менеджменті.

Підприємство не досягне успіху, якщо всі його працівники не будуть праг-
нути до спільних цілей і не стануть розділяти спільні цінності. Забезпечення 
виконання цих важливих завдань є головним пріоритетом діяльності керів-
ництва.

Менеджмент повинен давати можливість для  зростання й розвитку як під-
приємству в цілому, так і кожному його працівнику окремо, враховуючи змі-
ну потреб і появу нових можливостей розвитку.

Кожне підприємство складається з людей різного рівня кваліфікації та знань. 
Діяльність підприємства повинна базуватися на обміні інформацією та на ін-
дивідуальній відповідальності.

Ні об’єми виробництва, ніякі будь-які інші економічні показники (підсумко-
ві результати) самі по собі не можуть розглядатися як адекватна міра ефек-
тивності менеджменту і підприємства в цілому. Категорія ефективності – це 
невід’ємна  складова  діяльності  під приємства  і  його  керівництва.  Ефектив-
ність необхідно регулярно вимірювати і безперервно підвищувати.

Найважливіше: реальні результати діяльності будь-якої організації проявля-
ються  тільки  зовні  цієї  організації.  Результат  діяльності  будь-якої  компанії 
– задоволений споживач.

Джерело: [2; 3; 4; 5].
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Необхідно звернути увагу на те, що більшість авторів визначення ме-
неджменту намагаються дати найбільш повну характеристику менедж-
менту і перераховують його певні ознаки. На нашу думку, такий підхід 
робить визначення менеджменту досить ємним, але водночас недостат-
нім. Тому виникає бажання зробити ще певне доповнення, що робить 
це визначення досить великим. Визначення повинно бути професійним 
і коректним, а також лаконічним. При цьому, визначення менеджменту 
повинно розкривати зміст і поняття управлінської діяльності. Зрозумі-
ло,  що  визначень  менеджменту  може  бути  багато,  кожне  визначення 
буде направлено на певні ознаки системи менеджменту. На нашу думку, 
визначення менеджменту повинні  йти  від  основного  (базового)  розу-
міння управлінського процесу поступово, за логічною лінією розвитку 
і професійного освоєння теорії та практики менеджменту до інших ви-
значень менеджменту, які збагачують і доповнюють професійну харак-
теристику управлінської діяльності. Так, визначення менеджменту, яке 
характеризує, на нашу думку, основну особливість сучасної управлін-
ської діяльності, може бути представлено таким чином: менеджмент –  
це система керівництва економічною організацією з метою отримання 
соціально-економічного результату діяльності в межах чинного зако-
нодавства. Важливо відзначити, що менеджмент – це системне явище, 
обов’язково результативна діяльність, яка досягається в межах існую-
чого правового поля. Ці речі є принциповими не тільки для розвитку 
менеджменту, але й соціально-економічного прогресу суспільства. На-
приклад,  порушення  чинного  законодавства, що  досить  часто  допус-
кають підприємці, не створює сильних позицій для діяльності бізнесу 
щодо удосконалення існуючої законодавчої бази. Проста логічна схема: 
чинне законодавство повинно створювати найкращі умови для соціаль-
но-економічного розвитку країни, а якщо цього немає – необхідно його 
змінювати та розробляти нові закони, які будуть краще обслуговувати 
систему соціально-економічного розвитку суспільства.  

В  нашому  дослідженні  ми  будемо  досить  часто  використовувати 
термін «економічна організація».  Існує кілька підходів до визначення 
поняття організація. Перший з цих підходів формулює базове призна-
чення економічних організацій та їх основну функцію в ринковій еконо-
міці. Як приклад, можна навести такі визначення.

Перше.  Організація  –  це  базовий  каркас,  який  забезпечує  єдність 
складних економічних організмів, а також їх високий рівень диферен-
ціації та комплексності. В економіці ця каркасна основа організації має 
точне визначення – розподіл праці та виділення спеціалізованих функ-
цій діяльності.
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Друге. Економічна організація представляє собою сукупність  засо-
бів, призначених для вимірювання продуктивності діяльності та моти-
вації персоналу. 

Третє.  У  третьому  підході  організація  розглядається  як  людська 
спільність і специфічне соціальне середовище взаємодії людей. Визна-
чення, яке належить Ч. Барнарду, характеризує економічну організацію 
як групу людей, діяльність яких свідомо координується керівництвом 
для досягнення загальної мети або цілей спільної діяльності [1, с. 238].

На нашу думку, найбільш вдалим буде наступне визначення: еконо-
мічна організація представляє собою свідомо координоване соціальне 
утворення  з  визначеними  межами,  розгортає  свою  діяльність  на  від-
носно постійній основі для досягнення загальної мети або цілей. Дане 
визначення дозволяє виявити деякі найбільш важливі характеристики 
економічної  організації. Під  словами «свідомо координовані»  розумі-
ється менеджмент, під «соціальним утворенням» – те, що організація 
складається  з  груп  або  окремих  людей,  які  взаємодіють  між  собою. 
Взаємодія членів груп передбачає необхідність в координації. Перевага 
організованих груп полягає в тому, що людина, яка входить до складу 
колективу, може більш успішно досягти своїх цілей, ніж та, що працює 
індивідуально.

Яка б не була вибрана позиція, визначення економічної організації 
досить  сильно  нагадує  базові  установки  діяльності  системи  менедж-
менту.  Фундаментальними  характеристиками  економічної  організації 
виступають функції менеджменту,  реалізація  яких  створює цілісність 
організму, його можливість зробити діяльність результативною та со-
ціально значущою для суспільства [6, с. 59-61, 76]. Таким чином, еконо-
мічна організація представляє собою єдиний, цілісний організм струк-
турно-функціональної та операційно-виробничої діяльності персоналу 
організації,  який  працює  для  виконання  спільного  завдання  в  межах 
ресурсного потенціалу і спеціалізованих форм мотивації.       

Один  з  яскравих  представників  еліти  дослідників  сучасної  систе-
ми менеджменту Г. Мінцберг запропонував жорсткий погляд на м’яку 
практику управління та систему підготовки менеджерів. У своїй кни-
зі «Потрібні управлінці, а не випускники МВА» він в більшій частині 
своїх  роздумів  каменя на  камені  не  залишив  від  існуючої  підготовки 
менеджерів у різних школах бізнесу  [7,  с.  20-31]. Відомий дослідник 
сучасного менеджменту в досить яскравій формі показує проблеми су-
часного процесу професіоналізації менеджменту  (табл.  3). Він навіть 
ставить під сумнів необхідність розвитку професіоналізації управлін-
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ської діяльності, яка, на його думку, за останні 100 років не довела своєї 
дієздатності [7, с. 11]. Основну увагу Г. Мінцберг зосередив на існую-
чих програмах МВА, доводячи, що професійна підготовка менеджерів 
відірвана не тільки від практичної управлінської роботи, але часто від 
практичної логіки та здорового глузду. І хоча далеко не всі його підхо-
ди ми розділяємо, але в одній позиції нам важко з ним не погодитися. 
Важливо, що це практично заключна фраза його книги і звучить вона 
так: «У мене ніколи не було бажання стати деканом школи. Напевно це 
тому, що я досить багато знаю. До того ж, я люблю свою роботу і ні на 
що її не проміняю. Але, якби я став деканом, моєю метою було би не 
створення кращої у світі школи бізнесу, а створення першої справж-
ньої школи управління» [7, с. 477]. Ця точка зору відомого гуру сучасно-
го менеджменту нам особливо зрозуміла й близька. Ми всі намагаємося 
будувати нову архітектуру менеджменту, яка буде співзвучна ідеям роз-
витку сучасного громадянського суспільства.

Таблиця 3  
Основні визначення менеджменту за Г. Мінцбергом 

(Критичний погляд на підготовку і діяльність сучасного менеджменту)

Лідери від народження існують. Безперечно, що жодне суспільство не в змо-
зі обійтися без лідерів від народження. Керівництво і управління – це саме 
життя, а не якась сукупність прийомів, абстрагованих від дійсності й буття. 
Освіта не в змозі наповнити професіоналізмом посудину лідерського потен-
ціалу. Але вона може допомогти надати форму посудині, яка вже наповнена 
життєвим досвідом і практикою керівництва.
Намагатися вчити менеджменту того, хто ніколи не керував, – це все одно, 
що намагатися викладати психологію тому, хто ніколи не зустрічав іншої лю-
дини. Спроба навчати управлінню людей, які не мають практичного досвіду, 
гірше, ніж марна трата часу, – це принижує саму ідею менеджменту.
Якщо би управління було наукою чи професією, ми могли б навчити управ-
лінню людей, які не мають досвіду. Але воно не є ні тим, ні іншим.
Управління – це більше мистецтво, яке засноване на таких поняттях, як «ося-
яння», «бачення», «інтуїція». У багатьох випадках управління – це ремесло, 
оскільки спирається на досвід і на навчання в процесі роботи.
Не існує «одного найкращого способу» управління, все залежить від ситуації.
Ефективний менеджмент здійснюється там, де зустрічаються мистецтво, ре-
месло і наука. Але в класі, де повно студентів, які не мають досвіду управлін-
ня, цим компонентам ніде зустрітися – там нічого не потрібно робити.
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Припускати, що  менеджмент  представляє  собою  аналіз,  зокрема  прийняття 
систематичних рішень та формування розроблених стратегій, це вузьке і вкрай 
спотворене уявлення, яке дало змогу з’явитися в житті двом дисфункціональ-
ним стилям управління: підраховуючий (надмірно аналітичний і надмірно роз-
важливий) і героїчний (уявне мистецтво).
Ми перебуваємо у пошуках чаші Грааля менеджменту як науки  і професії. 
Необхідно готувати менеджерів, які глибоко залучені в практику управління, 
а не професіоналів, які відірвані від неї.

Джерело: [7].

Наша позиція опирається на розуміння того факту в розвитку профе-
сійної системи менеджменту, який дає можливість здійснити необхідну 
інноваційну трансформацію управлінської діяльності та забезпечити її 
подальшу результативність. На нашу думку, це стає можливим на базі 
реального розвитку управлінської науки і перегляду її, вже історичної 
вторинності  у  відношенні  до  практики.  Вести  розмову,  як  це  робить 
Г. Мінцберг, про те, що все-таки менеджмент знову більше мистецтво 
і практика, а не професійна діяльність, здається нам малоперспектив-
ною з точки зору існуючих проблем якості та результативності сучасної 
управлінської  діяльності.  Генетична  та  емпірична  складова  ефектив-
ності управлінської діяльності може  існувати,  але вона не може бути 
визначальною. Треба також додати, що при всій повазі до Г. Мінцберга, 
професіоналізація менеджменту є об’єктивним процесом, який формує 
нові горизонти управлінської діяльності на базі розвитку науки, аналі-
тики і практики менеджменту. Процес інноваційного розвитку постійно 
додає нові можливості в розвитку професійної системи менеджменту і 
створює інтелектуальне середовище для розвитку управлінських ком-
петенцій. Необхідно дати відповідь на питання, що формує принципові 
позиції сучасного розвитку менеджменту – як довго ми будемо в управ-
лінській діяльності тримати орієнтир на появу управлінського самород-
ку, який вирішить разом всі проблеми соціально-економічного розвитку 
суспільства? Думається, що це є різновид романтизму, який дає можли-
вість  і надалі використовувати в управлінській діяльності професійно 
не підготовлені управлінські кадри. Але така ситуація в наш час абсо-
лютно  недопустима  тому, що  лідером  ти можеш народитися,  але  по-
трібно ще ним стати. Професійні знання ще ніхто з молоком матері не 
передавав, не  говорячи вже про  генетичну реалізацію управлінського 
потенціалу в системній діяльності прогресу суспільства.       

Продовження Таблиці 3
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Визначаючи основні принципові позиції професійного менеджмен-
ту, а також його основні поняття і категорії, важливо розглянути точку 
зору  на  професійний  менеджмент  видатного  практика  менеджменту 
другої половини ХХ століття Лі Якокки (табл. 4).  

Таблиця 4 
Основні принципи та визначення менеджменту Лі Якокки 

Необхідна організація системи квартальних докладів, яка дає можливість са-
мому менеджеру обдумати і оцінити результати своєї діяльності. Ця система 
створює  ефективну можливість  для  спілкування  управлінського  персоналу 
між собою і, в першу чергу, з безпосереднім своїм керівником. 

Найбільші результати отримує той працівник, який дуже добре знає свою ро-
боту і отримує від свого керівника енергійну підтримку.

В нормальних умовах ротація кадрів не є дієвою, оскільки кожна управлін-
ська робота має свою специфіку і свій рівень спеціалізації, але вона стає не-
обхідною, коли менеджер знаходиться не на своєму місці і він не може бути 
професійно ефективним для організації. Якнайшвидше йому таке місце необ-
хідно знайти, або відмовитися зовсім від його послуг. Крім цього, необхідно 
пам’ятати, що професійна майстерність в одній сфері зовсім не перетворю-
ється в майстерність і досвід в іншій.

Будь-який професійний управлінець переважно буде мати справу з тими спів-
робітниками, які намагаються зробити набагато більше, аніж з тими, хто за-
довольняється зовсім малим.

Не потрібно керівнику втручатися в роботу підлеглого досить рано, якщо по-
передньо був налагоджений з ним конструктивний взаємозв’язок.

Якщо характеризувати якості, які необхідні ефективному менеджеру одним 
словом, то це буде «рішучість».

Якщо йти на ризик, то тільки після того, як технологічні та ринкові дослі-
дження підкріплюють моє чуття. Можна діяти за інтуїцією, але тільки тоді, 
коли ваше передчуття базується на фактах.

Неприпустимо дозволяти собі довгу розкачку в процесі прийняття управлін-
ських рішень. Як правило, дозволяють собі це менеджери, які отримали висо-
кий рівень професійної підготовки і їх навчили приймати рішення лише тоді, 
коли будуть відомі усі факти. Все життя – це фактор часу. Краще управлінське 
рішення – це своєчасне рішення.
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Менеджери зобов’язані зібрати якомога більше інформації та прогнозних оці-
нок,  але в певний момент їм доводиться довіритися інтуїції й піти на ризик.

В нормальних умовах інтуїція не є достатньою для того, щоб робити прак-
тичні кроки. Але не потрібно кидатися в іншу крайність. Завжди необхідна 
така  ситуація,  коли керівник  скаже:  «Поговорили  і  досить. Вперед!».  Іноді 
потрібно йти на ризик, а потім у ході справи виправляти допущені помилки.

Необхідно  притримуватися  політики  дотримання  принципів  демократизму 
аж до   моменту прийняття кінцевого рішення. Але потім керівник бере на 
себе відповідальність і говорить: «А тепер послухайте, що ми будемо роби-
ти». Принцип дії керівника – ми порадилися, а я вирішив.

Менеджери повинні не  тільки вміти приймати  своєчасні  рішення,  їм нале-
жить також роль мотиватора. Єдиний спосіб налаштовувати людей на енер-
гійну роботу – це спілкуватися з ними. Також менеджеру необхідно бути  пу-
блічним оратором і навчитися думати, коли стоїш перед слухачами. Велике 
мистецтво  і  професійний  досвід  для  менеджера  –  це  вміти  слухати  і  чути 
людей. Найкращий керівник і мотиватор – це той, хто йде за людьми.

Принцип роботи з персоналом: увесь час необхідно штовхати підлеглих упе-
ред, коли вони підіймаються вгору, але ніколи не слід жорстоко з ними обхо-
дитися, коли робота у них не лагодиться.

Менеджер не повинен все брати на себе. Його основне завдання полягає в роз-
поділі   роботи з делегуванням повноважень підлеглим.   Менеджеру необхідно 
спонукати до діяльності своїх підлеглих, які, у свою чергу, будуть спонукати до 
діяльності  вже своїх підлеглих.

Щоб вміти працювати ефективною управлінською командою, її члени пови-
нні людяно ставитися один до одного,  любити один одного. Повинен бути 
дух товариства. Різниця між посередністю і талантом полягає в тому, які по-
чуття мають один до одного члени управлінської команди.

Головна причина, чому у здібних людей не складається управлінська кар’єра, 
полягає у тому, що вони погано взаємодіють зі своїми колегами. Єдине при-
значення керівника – це спонукання до діяльності інших людей. Саме в цьо-
му криється сама суть управління: менеджер має справу з людьми і тільки 
з людьми.

Продовження Таблиці 4



20

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 14. Вип. 3 (31) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 14. Issue 3 (31)    ISSN 2413-9998

У  менеджменті  існує  величезна  різниця  між  твердим  «Я»,  яке  необхідно 
управлінцю,  і непомірним «Я», яке здатне діяти руйнівно для людей і всієї 
організації.

Існує величезна проблема менеджменту – це надмірний об’єм інформації, з 
якою досить часто менеджер не знає, що робити. Але ключ до успіху не в ін-
формації, а в людях. Для ефективної управлінської роботи необхідно шукати 
невтомних  спеціалістів,  які    завжди  прагнуть  зробити  більше,  ніж  від  них 
вимагають. Сила таких менеджерів у тому, що вони знають, як давати дору-
чення іншим і як надихати людей на роботу.

Джерело: [8].

Маючи величезний досвід практичного керування такими автогіган-
тами, як «Форд» і «Крайслер», Л. Якокка в багатьох випадках досить 
точно  розумів  зв’язок  практичного  менеджменту  з  науковими  дослі-
дженнями у сфері менеджменту, економіки, психології, соціології. Він 
також розумів необхідність розвитку  технічних наук, які формують су-
часну систему  автомобілебудування. Автомобіль – це не робота однієї 
людини, навіть не однієї галузі промисловості, автомобіль – це резуль-
тат розвитку культури й економіки цілої країни, а в багатьох випадках 
– результат інтеграційної діяльності цілої групи країн. Всі ці обставини 
ще раз підкреслюють роль професійного менеджменту в формуванні та 
розвитку ефективної державної політики, яка повинна бути спрямована 
на  підтримку  пріоритетних  напрямків  соціально-економічного  розви-
тку країни.   

Необхідно  також  зрозуміти  системну  роль  держави  в  створенні 
умов для ефективної реалізації діяльності менеджменту і повноцінного 
формування та розвитку управлінського процесу. Професійне поняття 
управлінського  процесу  пов’язане  з  розглядом його  основних  компо-
нентів (рис. 1).

Продовження Таблиці 4
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Рис. 1.  Основні компоненти управлінського процесу (складено автором)

Взаємодія суб’єкту і об’єкту управління проходить каналами прямих та 
зворотних зв’язків розглядається як взаємодія виключно людей (персона-
лу) при виконанні певних професійних обов’язків. Сукупність показників 
за базовими умовами, системою пріоритетних цілей та за прикордонни-
ми умовами складає поняття контуру управління. Управлінський процес 
формує роботу менеджменту в межах визначеного контуру управління, а 
якість цієї роботи залежить від професійної компетенції кадрів організа-
ції, насамперед, кадрів системи менеджменту.  

Управлінський процес є саме тим середовищем, у якому реалізуєть-
ся діяльність менеджменту. Система самообмеження контуром управ-
ління є ознакою професійного менеджменту. Самообмеження в системі 
базових ресурсних умов і пріоритетних цілей на початку управлінсько-
го процесу доповнюється певними обмеженнями прикордонних умов, 
які  коректують  управлінський процес  у  часі  досягнення поставлених 
цілей. Зрозуміло, що вказані обмеження створюють певні особливос-
ті взаємодії головних компонентів управлінського процесу – суб’єкту і 
об’єкту по каналам прямих і зворотних зв’язків. Насамперед, важливою 
передумовою ефективності цієї взаємодії виступає рівень професійно-
го розвитку суб’єкту і об’єкту управління, а особливо – їх можливість 
взаємодії  з  отриманням  ефекту  організаційної  синергії.  Ключовою 
проблемою тут є мотиваційний механізм взаємодії суб’єкту й об’єкту, 
а також, можливості створення інноваційного середовища з реалізаці-
єю системи додаткових управлінських повноважень. Додаткові повно-
важення з’являються тоді, коли професійний рівень розвитку суб’єкту 
і об’єкту управління створює додаткові переваги від можливості тим-
часового  інтеграційного  зв’язку в  системі «суб’єкт-суб’єкт». Далі  ви-
никає  об’єктивна  необхідність  прийняття  управлінського  рішення,  а 
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магають. Сила таких менеджерів у тому, що вони знають, як давати доручення 
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Необхідно також зрозуміти системну роль держави в створенні умов для 
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Рис. 1.  Основні компоненти управлінського процесу (складено автором) 
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відповідальність за це рішення бере на себе саме суб’єкт управління, 
який отримав додаткову професійну інформацію від об’єкту і розуміє 
його реакцію на прийняте управлінське рішення. Найкраще виконання 
завдання підлеглим відбувається саме тоді, коли він приймав участь у 
його розробці. 

Необхідно також пояснити сутність такого компоненту управлінсько-
го процесу, як система пріоритетних цілей організації. Взагалі перед ор-
ганізацією може поставати велика кількість пріоритетних цілей, усі вони 
будуть потрібними для розвитку організації, але виконання усіх цих ці-
лей є неможливим завданням для організації, у першу чергу, через недо-
статність ресурсів. Тому система пріоритетних цілей для менеджменту 
повинна означати тільки ті цілі, які виключно забезпечують конкурент-
ну життєздатність організації. Таким чином, можливість систематизації 
цілей діяльності організації з метою знаходження пріоритетів розвитку 
і побудови дерева цілей, є ознакою професійної системи менеджменту. 
Сприйняття менеджментом саме такої концепції пріоритетних цілей еко-
номічної організації є безперечним доказом його професіоналізму.   

Однією  з  основних  ознак  професійного  менеджменту  є  розумін-
ня базових (ресурсних) умов управлінського процесу. Ресурсний стан 
організації  є  певною базовою платформою для  запуску  і  подальшого 
ефективного  розвитку  управлінського  процесу.  Ресурси  організації  є 
ресурсами  менеджменту  і  вони  повинні  в  повному  обсязі  проходити 
процес розширеного  відтворення. Базове  завдання менеджменту – це 
забезпечити  розширене  відтворення  матеріальних,  фінансових,  люд-
ських та інформаційних ресурсів організації. Досить новим завданням 
менеджменту виступає процес відтворення  інтелектуального капіталу 
організації, але зовсім особливою формою сучасної діяльності менедж-
менту є повноцінне розширене відтворення, образно кажучи, «самого 
себе», тобто управлінського капіталу.

Таким чином, детальне визначення категорій професійної  системи 
менеджменту  дає  можливість  більш  точно  і  ефективно  досліджувати 
різноманітні управлінські процеси та механізми результативного соці-
ально-економічного розвитку суспільства.   
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СИСТЕМНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ 
«МЕНЕДЖМЕНТ»

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы определения категории «менеджмент» 

в  условиях формирования  профессиональной  системы менеджменту. Определяется 
системное  видение  категории  «менеджмент»  представителями  исследовательской 
мысли  управленческой  науки  и  практики. Уделяется  внимание  также  определению 
экономической организации как базовой социально-экономической среде деятельнос-
ти современного менеджмента. Значительное внимание уделяется определению управ-
ленческого процесса и его основных компонентов в системе эффективной работы ме-
неджмента экономической организации.

Ключевые слова: менеджмент,  профессиональная  система менеджмен-
та,  системные  категории,  экономическая  организация,  управленческий  процесс, 
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SYSTEMIC DEFINITION OF MANAGEMENT CATEGORY

Summary
Issues  of management  category  definition  in  the  conditions  of management 

professional system development are viewed in the article. The systemic vision of mana-
gement category is defined by the research representatives of management science and 
practice. The  attention was  focused  to  the definition of  economic organization  as  the 
basic socio-economic milieu of modern management activities. It was placed emphasis 
to the management process category definition and its main components in the system of 
effective work of economic organization’s management.  

Keywords: management, management professional system, systemic categories, 
economic organization, management process, components of management process. 
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ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

У статті розглянуті позиції  економіки України у світовому господарстві 
відповідно  до  рейтингу  глобальної  конкурентоспроможності  та  його  інновацій-
ної  складової,  проаналізовано  стан науково-технічної  та  інноваційної  діяльності 
в Україні, виявленні проблеми інноваційного розвитку вітчизняних промислових 
підприємств та визначенні основні напрями їх вирішення. 

Ключові слова:  інновації,  інноваційний  розвиток,  інноваційна  актив-
ність, науково-технічна діяльність, наукові кадри, промислові підприємства.

Трансформаційні  зміни  в  економіці  України  вимагають  прискоре-
ного забезпечення економічного зростання та підвищення конкуренто-
спроможності вітчизняних підприємств. Запорукою сучасної конкурен-
тоспроможності країн, підприємств їх продукції та послуг є інновації, 
за допомогою яких створюються конкурентні переваги, які дозволяють 
країнам посідати гідне місце у світовому співтоваристві. Нажаль, наяв-
ний стан вітчизняних промислових підприємств не відповідає світовим 
тенденціям глобалізації та конкурентоспроможності. Питома вага висо-
ко- та середньо-технологічних галузей у промисловості України зали-
шається набагато нижчою, ніж у розвинутих країнах Західної Європи. 
Капіталовкладення  не  супроводжуються  адекватною  технологічною 
модернізацією та структурною перебудовою промисловості, обсяги ви-
робництва високотехнологічної продукції залишаються вкрай низьки-
ми. У зв’язку з цим, інноваційний розвиток вітчизняних промислових 
підприємстві  стає  актуальним  завданням  вирішення  якого  дозволить 
забезпечити економічне зростання   країни та  її входження   на рівних 
умовах до групи держав, в яких домінує інноваційний шлях розвитку.

Сучасний  стан  та  проблеми  інноваційного  розвитку  промислових 
підприємств  досить  ґрунтовно  висвітлені  у  працях  відомих  вітчизня-
них учених,  таких  як: Геєць В. М., Буркинський Б. В., Бутенко А. І., 
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Лазарєва Є. В., Семиноженко В. Ю., Филиппова С. В., Федулова Л. І. 
та ін. Особлива увага в працях цих авторів приділена проблемам роз-
витку інноваційної діяльності в Україні та проблемам впровадження і 
відтворення інновацій на вітчизняних підприємствах. Проте незважа-
ючи на значний теоретико-методологічний внесок зазначених науков-
ців, проблеми підвищення  інноваційної активності  та  інноваційного 
розвитку промислових підприємств не  є  завершеними та набувають 
подальшої актуальності. 

Метою статті є оцінка стану інноваційної діяльності в Україні, вияв-
лення проблем інноваційного розвитку вітчизняних промислових під-
приємств та визначення напрямів їх вирішення. 

Задля оцінки конкурентоспроможності  економіки України у світо-
вому  господарстві,  розглянемо  позиції  країни  та  проаналізуємо  інно-
ваційну складову міжнародного рейтингу глобальної конкурентоспро-
можності (Global Competitiveness Indexof World Economic Forum (GCI)) 
таблиця 1, 2. 

Таблиця 1
Рейтинги України відповідно

Global Competitiveness Index of World Economic Forum 

Міжнарожні рейтинги 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рейтинг України (Загальна кількість країн у рейтингу)

Global Competitiveness 
Index of World 
Economic Forum

82(133) 89(142) 82(142) 73(144) 84(144) 76(140)

зокрема: Innovative 
component GCI 80(133) 88(142) 93(142) 79(144) 81(144) 54(140)

Джерело: [1].

Зазначимо, що загальний індекс конкурентоспроможності виводиться 
з параметрів поточної економічної динаміки для вимірювання спромож-
ності національної економіки досягти сталого розвитку в середньостро-
ковій перспективі. Дослідження засвідчують, що головними агреговани-
ми факторами, що впливають на економічний розвиток будь-якої країни, 
є: інновації, суспільні інституції та макроекономічне середовище.

Незважаючи на підвищення  загального рейтингу України GCI, та рей-
тингу за складовою  підіндексу «Innovative component GCI» у 2015-2016 
рр. вітчизняні та міжнародні експерти визнають, що рейтинг української 
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економіки  в  цілому  є  досить  низьким,  як  і  рейтинг  її  інноваційної 
складової. Найбільший вплив на підвищення  показника  «Innovative 
component GCI» в порівнянні з попереднім періодом зробили досить 
незначні  зміни  таких  його  складових,  як:  інноваційний  потенціал 
(+0,6), якість науково-дослідних інститутів,  наявність вчених і інже-
нерів, кількість заявок на патентування у США на 1 млн. населення 
(по +0,4). Не змінилися доволі низькі показники та рейтинги країни за 
складовою «Співробітництво науково-дослідних установ  та промис-
ловості», ще нижчим незважаючи на зростання є рейтинг за складо-
вою «Державні закупівлі новітніх технологій і продукції».

Проаналізуємо за допомогою кількісних показників, які є загалом по-
рівнянними з відповідними міжнародними показниками, негативні тен-
денції, що ускладнюють інноваційний розвиток промисловості України.

Зокрема, що стосується складових Innovative component GCI слід 
відмітити  загальне  зменшення кількості організацій, що виконували 
наукові та науково-технічні роботи в Україні (з 1303 у 2010 р. до 999 
у 2014 р). У розподілі організацій за секторами науки питома вага на-
укових  установ  академічного  профілю  становила  31,2%,  галузевого 
профілю – 47,4%, заводської науки – 5,6%. Привертає увагу тенденція 
до зменшення кількості організацій, що працюють у галузі технічних 
наук (з 576 у 2010 р. до 403 у 2014 р.) [2, c. 9-11; 3, с. 9-11]. Такі тен-
денції та розподіл організацій за секторами науки  не відповідає прак-
тиці розвинутих країн, де більшість наукових організацій належать до 
промислового сектору  (сектору компаній),  а відтак – є максимально 
наближеними  до  прикінцевих  стадій  процесу  розробки  та  виробни-
цтва продукції, у т.ч. інноваційної. 

Таблиця 2
Рейтинги України за складовими « Innovative component GCI» 

Показники Значення показників та рейтинг України

2014-2015 р.р. 2015-2016 р.р.

Кількість 
балів

Рейтинг Кількість 
балів

Рей-
тинг

Інноваційна складова GCI 3,2 81 3,4 54

- Інноваційний потенціал 3,6 82 4,2 52



28

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 14. Вип. 3 (31) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 14. Issue 3 (31)    ISSN 2413-9998

- Якість науково-дослідних 
установ 3,8 67 4,2 43

- Витрати компаній на до-
слідження та розробки 3,1 66 3,4 54

- Співробітництво науково-
дослідних установ та промис-
ловості

3,5 74 3,5 74

- Державні закупівлі новіт-
ніх технологій і продукції 2,9 123 3,0 98

- Наявність вчених і інже-
нерів 4,3 48 4,7 29

- Кількість заявок на па-
тентування у США на 1 млн. 
населення

3,2 52 3,6 50

Джерело: [1].

Динаміка кількісних показників, свідчить про зменшення загальної 
кількості виконаних наукових і науково-технічних робіт (52,0 тис. од. у 
2010 р. проти 43,0 тис. од. у 2014 р.) та зокрема майже у 1,5 разів кіль-
кості робіт, спрямованих на створення нових видів виробів, технологій, 
матеріалів (13,3 тис. од. у 2010 р. проти 9,0 тис. од. у 2014 р.) [2, c. 125; 
3, с. 131]. Зменшується кількість поданих заявок на видачу охоронних 
документів  на  об’єкти  інтелектуальної  власності  в  Україні  (8894  од. 
2010 р. проти 8029 од. –2014 р.) і майже удвічі в інших країнах ( 112 од. 
у 2010 р.  проти 51 од. у 2014 р.) [2, c. 135; 3, с. 145]. Водночас, через 
несплату зборів за підтримання чинності патентів на винаходи і корис-
ні моделі, втратило чинність 9,8 тис. патентів національних власників. 
Терміни патентування залишаються досить тривалими: строк від роз-
гляду заявок на винаходи до видачі патенту складає близько 2-х років 
[4, с. 89]. 

За даними статистики в економіці України за рік було використано 
близько 4,6 тис. об’єктів промислової власності, в т.ч. 1,8 тис. винаходів 
(близько 7% від загальної кількості чинних патентів), 2,4 тис. корисних 
моделей (6%), 393 промислові зразки (4%). Отже, майже половина за-
хищених охоронними документами об’єктів патентного права у вироб-
ництві не використовуються і припиняють свій життєвий шлях відразу 

Продовження Таблиці 2
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ж після розробки і отримання правової охорони [5, с. 27]. Зростає «па-
тентна міграція» з України, її обсяги сягають від 10 до 12% щорічного 
обсягу патентування.  Розширюється географія міграції: Російська Фе-
дерація (51%), США (11%), Пів. Корея (9%), Тайвань (3%), Німеччина 
(2%). Значна частина потенційно значимих винаходів, отриманих укра-
їнськими винахідниками, заявляються напряму в патентні відомства за-
рубіжних  країн  без  подання  попередньо  заявки  в  патентне  відомство 
України  і  отримання  відповідного  дозволу.  Тобто,  продовжується  не-
контрольована передача за кордон наукових і конструкторських розро-
бок, виток з України вітчизняних заявок на перспективні винаходи. За 
останні роки понад 100 таких винаходів запатентовано безпосередньо в 
США і декілька тисяч – в Росії [4, с. 92].

Щодо  такої  складової,  як  наявність  вчених  і  інженерів  слід  відмі-
тити, що за останні чотири роки скорочується чисельність осіб найви-
щого рівня кваліфікації (докторів і кандидатів наук), які беруть участь 
у виконанні наукових досліджень і розробок (з 21,5 тис. осіб у 2010  р. 
до  19  тис.  осіб  у  2014  р.)  [2,  c. 41-42;  3,  с.  60]. Погіршується  вікова 
структура наукового кадрового корпусу - на кінець 2014 р. середній вік 
спеціалістів з науковими ступенями становив майже 50 років. Зростає 
кількість докторів та кандидатів наук, які виїхали з кордон, так за остан-
ні чотири роки Україну залишили понад 100 докторів і кандидатів наук, 
причому 49 з них у 2014 р. [2, c. 68].

Спостерігається недостатність поповнення кадрового корпусу нау-
ковців та інженерів, а саме: скорочується кількість аспірантів та докто-
рантів (36214 осіб у 2010 р. 29381 осіб у 2014 р.); стрімко зменшується 
чисельність прийнятих на початковий цикл навчання за  інженерними 
галузями  знань  (з  309010 осіб  –  2010/11 р.  навчання до 72837 осіб  – 
2014/15 р. навчання) [6, c. 13]. Обмежується доступність якісної освіти, 
зокрема на фоні скорочення кількості вузів (813 –2010 р. до 664-2014 р.) 
[6, c. 8] і числа студентів при відсутності державного замовлення у май-
бутньому  вища освіта  стає  дедалі  недоступною для бідніших верств, 
які, за різними оцінками, складають до 80% населення країни.

На  відміну  від  країн  ЄС  де  в  останні  роки  кількість  дослідників 
збільшується (2013 р. – 1730,0 тис. осіб) в Україні кількість дослідни-
ків (як і загальна кількість виконавців досліджень і розробок) постійно 
зменшується (2014 р. – 58,7 тис. осіб). Більше половини їх працювало 
у  державному  секторі  (55,3%),  понад  третину  –  у  підприємницькому 
(34,5%) і 10,2% – у секторі вищої освіти на противагу країнам ЄС де: 
48% дослідників зосереджено в підприємницькому секторі, 39% – у сек-
торі вищої освіти, 12% – у державному секторі [2, c. 152-153]. В Україні 
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лише 0,3% докторів наук та 1% кандидатів наук зайняті на промислових 
підприємствах та науково-виробничих об’єднаннях [2, c. 73,79]. Такий 
розподіл науковців високої кваліфікації на фоні скорочення кадрового 
корпусу наукових досліджень  і розробок не сприяє якісному та ефек-
тивному впровадженню та використанню нововведень у промисловос-
ті.  Зовсім  не  виправляє  зазначену  ситуацію  зменшення фінансування 
наукової і науково-технічної діяльності на недостатність якого в Україні 
вказує  показник  витрат  у  розрахунку  на  одного  зайнятого  у  науковій 
сфері  (враховуючи витрати на заробітну плату та матеріально-техніч-
не забезпечення), зокрема у 2014 р. загальний обсяг цих витрат стано-
вив приблизно $6 тис. на рік, тоді як, наприклад, у Росії – понад $10 
тис., у США – близько $ 200 тис.  Основними джерелами фінансуван-
ня витрат на дослідження і розробки в Україні  у 2014 р. залишаються 
державні  кошти  (43,8%)  та  кошти підприємницького  сектору  (35,2%)  
[2, c. 161]. У країнах ЄС більше половини (55%) загальних витрат країн 
фінансується підприємницьким сектором, третина (32,8%) – державним  
[2, c. 152-153]. Питома вага загального обсягу витрат у ВВП становила 
0,66%,  у  тому числі  за  рахунок  коштів  державного бюджету –  0,26%  
[2, c. 161] при тому, що відповідно до законодавства, щонайменше 1,7% 
ВВП має щорічно спрямовуватися на виконання досліджень і розробок. 
За даними Євростату, частка обсягу витрат на наукові дослідження та 
розробки країн ЄС у ВВП становила 2,01% [2, c. 152-153].

Залишається  досить  низьким  рівень  інноваційної  активності  під-
приємств  України,  про  що  свідчить  частка  інноваційної  продукції  у 
загальному обсягу реалізованої промислової продукції (2,5% -2014р.). 
Найбільші частки інноваційної продукції у загальному обсязі реалізо-
ваної промислової продукції мають підприємства з виробництва коксу 
та продуктів нафтоперероблення  (13,7%), машинобудування  (8,2%),  з 
виробництва  основних  фармацевтичних  продуктів  і  фармацевтичних 
препаратів (6,1%), хімічних речовин і хімічної продукції (4,8%), іншої 
діяльності щодо поводження з відходами (4,5%) [2, c. 161-162].

Посилюються  негативні  тенденції  скорочення  кількості  промисло-
вих підприємств, що займались інноваційною діяльністю. Про обмеже-
ність платоспроможного попиту на інновації з боку промислових під-
приємств  свідчать  тенденції  скорочення обсягів  витрат  за  напрямами 
інноваційної діяльності (9,6 млрд. грн. у 2013 р. проти 7,7 млрд. грн. у 
2014 р.). Лише 2,8% інноваційно активних підприємств витрачали ко-
шти на здійснення НДР. Залишається недосконалою структура загаль-
них інноваційних витрат промислових підприємств, так зокрема понад 
дві третини витрат спрямовувалось на придбання машин, обладнання 
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та  програмного  забезпечення,  лише  15,9%  –  на  здійснення  науково-
дослідних  розробок  власними  силами,  6,9%  –  на  придбання  резуль-
татів  науково-дослідних  розробок  у  інших  підприємств  (організацій)  
[2, c. 152-153].

Основним  джерелом  фінансування  інноваційних  витрат  залиша-
ються  власні  кошти  підприємств  –  6540,3  млн. грн.  (85,0%),  стрімко 
скоротилися  іноземні  інвестиції в  інноваційну діяльність вітчизняних 
підприємств  (30% у 2010 р. проти 1,8 у 2014 %), мізерними  залиша-
ються обсяги фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів (0,1% 
загального  обсягу)  [2,  c.  173].  Державна  підтримка  надається  пере-
важно  галузям  нижчих  технологічних  укладів:  у  2014  р.  понад  51%  
[2, c. 172] держаних коштів спрямованих на виконання наукових та нау-
ково-технічних робіт у переробній промисловості надійшло до підпри-
ємств  металургійного  виробництва,  виробництва  готових  металевих 
виробів, крім машин і устаткування. 

Таким чином, аналіз сучасного стану науково технічної та інновацій-
ної діяльності промислових підприємств в Україні свідчить про те, що 
за рівнем інноваційної активності, станом виробництва високотехноло-
гічної продукції, обсягами фінансування науки Україна значно відстає 
від провідних країн світу. Однією з головних проблем, що гальмують 
інноваційний розвиток промислових підприємств України залишається 
проблема фінансування та недостатньо ефективна державна інновацій-
на політика, що призводить до скорочення числа наукових організацій 
та  працівників,  кількості  завершених  та  реалізованих  інноваційних 
пропозицій у промисловому секторі вітчизняної економіки, відтоку як 
висококваліфікованих фахівців, так і результатів їх досліджень. Як за-
свідчує досвід країн ЄС, держава має відігравати активну роль у ство-
ренні  системи  механізмів  та  стимулів  щодо  інноваційної  діяльності, 
підвищенні загальнонаціонального попиту на вітчизняні інновації шля-
хом підтримки наукових досліджень та мотивації дослідників, створен-
ні сприятливого середовища для інноваційної активності, удосконален-
ні державної системи захисту прав інтелектуальної власності, розвитку 
механізмів та мережі для комерціалізації отриманих розробок.

Складна соціально-економічна ситуація в країні обумовлює дефіцит 
фінансових ресурсів, які мають в розпорядженні уряд України і регіо-
нальна влада та ускладнює процес фінансової підтримки інноваційного 
розвитку з боку держави. У зв’язку з цим фінансування інноваційних 
проектів повинно відбуватися з якомога більшої кількості джерел. Це 
потребує створення дієвого механізму консолідації фінансових ресур-
сів державного і приватного секторів та системи контролю за цільовим 
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використанням, перш за все, коштів державного бюджету. Використан-
ня суб’єктами господарювання нетрадиційних способів фінансування 
інноваційних проектів таких, як лізинг, франчайзинг, факторинг, фор-
фейтинг,  проектне  та  венчурне  інвестування  дозволить  залучати  до 
інноваційного проекту більше учасників, розподіляти ризики та спри-
ятиме переміщенню фінансів  з низько  технологічних  галузей у висо-
котехнологічні. Законодавчі зміни щодо запровадження системи пільг 
та стимулів у галузі інноваційної діяльності (пільговий режим оподат-
кування,  амортизаційних  відрахувань  та  інвестиційного  кредиту,  суб-
сидіювання)  стимулюватимуть  інноваційну  активність  підприємств. 
Скорочення термінів патентування в Україні та удосконалення норма-
тивно-правової бази із захисту інтелектуальної власності скоротить об-
сяги неконтрольованої передачі за кордон наукових і конструкторських 
розробок, виток з країни вітчизняних заявок на перспективні винаходи. 
Мотивація, а не «де мотивація» з боку держави освіти та науки сприяти-
ме поповненню та оновлюванню кадрового корпусу науковців та інже-
нерів. Інноваційний розвиток української економіки та промисловості, 
зокрема, має забезпечуватися комплексним застосуванням усіх доступ-
них економічних важелів при тісній співпраці держави, науки і бізнесу.
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Аннотация 
В статье рассмотрены позиции экономики Украины в мировом хозяйстве 

в соответствии с рейтингом глобальной конкурентоспособности Всемирного эко-
номического форума и его инновационной составляющей, проанализировано со-
стояние научно-технической и инновационной деятельности в Украине, выявлены 
проблемы инновационного развития отечественных промышленных предприятий, 
предложены основные направления их решения.
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ISSUES OF UKRAINIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES’ 
INNOVATION DEVELOPMENT

Summary 
The  article  considers  the  position of Ukrainian  economy  in  global  economy 

according  to  the  rankings Global Competitiveness  Index World Economic Forum and 
its innovation component. The state of science, technology and innovation in Ukraine is 
analyzed. It was determined that the level of innovation activity, production of high-tech 
products, funding science in Ukraine is far behind the leading countries. The main prob-
lems that hinder the innovative development of industrial enterprises of Ukraine are the 
problems of funding and inefficient state innovation policy, leading to the reduction and 
outflow as highly skilled experts and the results of their research. It was found that the 
solution of these problems lies primarily in the activation of state support of innovation 
activity  through  the creation of an effective system of mechanisms and  incentives for 
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innovation, improvement the state of intellectual property rights’ protection and research 
commercialization.

Keywords: innovation, innovative development, innovative activity, scientific 
and technical activities, scientific personnel, industry.
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РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПАСТОК 
В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ УКРАЇНИ

У статті розвивається теорія інституційних пасток, яка застосовується для 
аналізу  торговельного  підприємництва. Автором  представлено  комплекс  пасток, 
виявлених в роздрібній торгівлі України. Наводиться опис пасток і розкриваються 
причини їх виникнення. 

Ключові слова: інституціональні пастки, роздрібна торгівля, торговельне 
підприємництво.

В структурі  торгівлі України найбільш активним сегментом є роз-
дрібна торгівля.  Про це свідчать дані табл. 1, які показують стійке випе-
реджувальне зростання роздрібної торгівлі порівняно і з оптовою тор-
гівлею, і з ВВП України. Так, якщо за 2010-2015 рр. приріст ВВП у фак-
тичних цінах становив 76,65%, а оптовий товарооборот зріс на 21,7%, 
то роздрібна торгівля забезпечувала зростання майже удвічі – на 98,4%. 
Це доводить, що саме роздрібний сектор торгівлі є рушійною силою, яка 
забезпечує зростання усієї торговельної галузі.

Однак  за  зовнішнім фоном позитивної динаміки  торгового  сектора 
приховані  глибокі  деформації  інституціонального  характеру.  Йдеться 
про  феномен  інституціональних  пасток  –  стійких,  але  неефективних 
норм (інститутів) господарських відносин, які зберігаються навіть при 
спробах їхнього викорінення [2-4]. Будучи різновидом ефекту блокуван-
ня (lock-in), пастки не просто уповільнюють розвиток системи, а й спри-
яють її руйнуванню. Виявлення таких пасток в сфері роздрібної торгівлі, 
пошук причин їхнього утворення та обґрунтування шляхів руйнування 
пасток є актуальним завданням і визначило тему статті.

Теорія інституціональних пасток розвивається в роботах В. Полтеро-
вича, Є. Балацького, Є. Попова, В. Лесних, О. Піщуліної та інших вчених. 
Як справедливо зазначає Є. Балацький, на сучасному етапі розвиток тео-
рії інституційних пасток в основному відбувається шляхом накопичення 
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та опису прикладів пасток [5]. Відносно роздрібної торгівлі парадигма 
інституціональних пасток дотепер взагалі майже не розвивалася. Так, 
серед українських вчених О. Покатаєва була першою, хто констатував 
наявність інституціональних пасток в торгівлі. Автор визначила деякі 
загальні та специфічні пастки для торговельної галузі України: специ-
фікацію прав власності, нерозвиненість інфраструктури торговельного 
бізнесу, монополізму, складність адміністрування та інші [6, 7]. 

Проте, на наш погляд, накопичення прикладів пасток часто відбува-
ється з недотриманням критеріальної єдності, коли будь-яка проблема 
прирівнюється до категорії пастки: адже слід відділяти проблеми-при-
чини у розвитку галузі від тих специфічних неоптимальних норм гос-
подарської діяльності, які цими причинами  індукуються. В роботі  [8] 
автором цієї статті було ідентифіковано та описано чотири характерні 
для української торгівлі пастки, які утворилися та закріпилися в період 
пореформеного розвитку економіки:  це пастка готівкових розрахунків, 
пастка «непричетності продавців», пастка плинності кадрів  та пастка 
платіжної дисципліни. Проте наразі ясно, що ними не вичерпується пе-
релік неефективних паттернів, що вкорінилися в українські торгівлі. 

Метою статті є продовження розвитку теорії інституціональних пас-
ток в роздрібній торгівлі України, а саме, подальше виявлення та опис 
ряду неефективних норм і правил, які набули характеру пасток і галь-
мують висхідний розвиток галузі.

Виокремлення інституціональної пастки залежить від чіткого окрес-
лення рамок, за якими те чи  інше явище можна віднести до категорії 
пастки.  Вище було наголошено, що вітчизняні науковці використову-
ють  доволі  вільну  інтерпретацію  традиційного  означення  інституцій-
ної пастки як «неефективної стійкої норми», що зумовлює необхідність 
уточнення  економічного  змісту  цього  поняття. Ми  будемо  тлумачити 
інституційні пастки  як  стійкі,  але неефективні  з  точки  зору розвитку 
економіки норми,  правила  чи поведінкові моделі,  які  утворюється  на 
рівні господарських відносин різних суб’єктів і зазвичай залишаються 
незмінними після спроб  їхнього руйнування методами адміністратив-
ного примусу [8, с. 62]. Це означення дало змогу виокремити ще кілька 
пасток, які притаманні роздрібній торгівлі України (рис. 1).
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Рисунок 1. Інституціональні пастки в роздрібній торгівлі України

Пастка вуличної торгівлі. На відміну від європейських країн, де пе-
реважна частка торгівлі припадає на організовану торгівлю через сучас-
ні формати, в Україні процеси осучаснення торговельного підприємни-

  
29 

 П
роте, на наш

 погляд, накопичення прикладів пасток часто відбувається з 
недотриманням критеріальної єдності, коли будь-яка проблема прирівню

ється 
до категорії пастки: адж

е слід відділяти проблеми-причини у розвитку галузі 
від тих специфічних неоптимальних норм господарської діяльності, які цими 
причинами індукую

ться. В
 роботі [8] автором цієї статті було ідентифіковано та 

описано чотири характерні для української торгівлі пастки, які утворилися та 
закріпилися в період пореформеного розвитку економіки:  це пастка готівкових 
розрахунків, пастка «непричетності продавців», пастка плинності кадрів та пас-

Таблиця 1 
Динаміка зростання торгівельної галузі за 2010-2015 роки 
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Джерело: розраховано автором за даними [1]. 
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% до попереднього 
року 

Оборот роздрібної 
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% до попереднього 
року 

Таблиця 1
Динаміка зростання торгівельної галузі за 2010-2015 роки

Джерело: розраховано автором за даними [1].
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тка платіжної дисципліни. Проте наразі ясно, що ними не вичерпується перелік 
неефективних паттернів, що вкорінилися в українські торгівлі.  

Метою статті є продовження розвитку теорії інституціональних пасток в 
роздрібній торгівлі України, а саме, подальше виявлення та опис ряду неефек-
тивних норм і правил, які набули характеру пасток і гальмують висхідний роз-
виток галузі. 

Виокремлення інституціональної пастки залежить від чіткого окреслення 
рамок, за якими те чи інше явище можна віднести до категорії пастки.  Вище 
було наголошено, що вітчизняні науковці використовують доволі вільну інтер-
претацію традиційного означення інституційної пастки як «неефективної стій-
кої норми», що зумовлює необхідність уточнення економічного змісту цього 
поняття. Ми будемо тлумачити інституційні пастки як стійкі, але неефективні з 
точки зору розвитку економіки норми, правила чи поведінкові моделі, які утво-
рюється на рівні господарських відносин різних суб’єктів і зазвичай залиша-
ються незмінними після спроб їхнього руйнування методами адміністративного 
примусу [8, с. 62]. Це означення дало змогу виокремити ще кілька пасток, які 
притаманні роздрібній торгівлі України (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Інституціональні пастки в роздрібній торгівлі України 

Джерело: розроблено автором. 
 

Пастка вуличної торгівлі. На відміну від європейських країн, де перева-
жна частка торгівлі припадає на організовану торгівлю через сучасні формати, в 
Україні процеси осучаснення торговельного підприємництва супроводжуються 
збереженням істотної економічної ваги вуличної торгівлі, передусім на ринках. 

У 2015 р. в Україні функціонувало більше 2,1 тис. ринків із загальною то-
рговою площею понад 18 млн кв. м та з майже 717 тис. торгових місць, які за-
безпечували зайнятість понад 20 тис. осіб (табл. 2). Аналіз динаміки показує, 
що кількість та обсяги діяльності ринків поступово скорочуються: за 2015-2010 
рр. кількість ринків зменшилася на 22,6%, а кількість працівників – майже на 
30%. З одного боку, така тенденція має бути оцінена як вельми позитивна, бо 
свідчить про поступовий відхід від базарної, невпорядкованої торгівлі до су-
часних торгових форматів. Проте бачимо, що скорочення кількості ринків від-
бувається на тлі стрімкого збільшенням торговельних площ, які зросли за 5 ро-
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цтва супроводжуються збереженням істотної економічної ваги вуличної 
торгівлі, передусім на ринках.

У 2015 р. в Україні функціонувало більше 2,1 тис. ринків із загаль-
ною торговою площею понад 18 млн кв. м та з майже 717 тис. торгових 
місць, які забезпечували зайнятість понад 20 тис. осіб (табл. 2). Аналіз 
динаміки показує, що кількість та обсяги діяльності ринків поступово 
скорочуються: за 2015-2010 рр. кількість ринків зменшилася на 22,6%, 
а кількість працівників – майже на 30%. З одного боку, така тенденція 
має бути оцінена як вельми позитивна, бо свідчить про поступовий від-
хід від базарної, невпорядкованої торгівлі до сучасних торгових фор-
матів. Проте бачимо, що скорочення кількості ринків відбувається на 
тлі  стрімкого  збільшенням  торговельних  площ,  які  зросли  за  5  років 
більш ніж на третину. Фактично відбувається не згортання, а оптиміза-
ція ринкової торгівлі, яка виражається у перебудові відкритих ринків на 
багатофункціональні торговельні комплекси. 

Таблиця 2
Характеристики ринків з продажу споживчих товарів в Україні

* 2014 р. до 2010 р. (дані за 2015 р. відсутні)
Джерело: складено автором на основі [9, с. 163; 10, с. 3; 11, с. 3; 12, с. 42].

Проекти модернізації ринків реалізуються в рамках муніципальних 
та місцевих програм облагородження територій. Проте цей процес про-
тікає надто повільно, бо спроби держави і місцевої влади осучаснити 
торгівлю на ринках в регіонах наштовхуються на ряд протидіючих фак-
торів, ось деякі з них: 
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ків більш ніж на третину. Фактично відбувається не згортання, а оптимізація 
ринкової торгівлі, яка виражається у перебудові відкритих ринків на багатофу-
нкціональні торговельні комплекси.  
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Характеристики ринків з продажу споживчих товарів в Україні 
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133,17 

 
Кількість працівників 
ринків, осіб 

 
31748 

 
30355 

 
29024 

 
27375 
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- 

 
71,16* 

 

* 2014 р. до 2010 р. (дані за 2015 р. відсутні) 
Джерело: складено автором на основі [9, с. 163; 10, с. 3; 11, с. 3; 12, с. 

42]. 
 
Проекти модернізації ринків реалізуються в рамках муніципальних та мі-

сцевих програм облагородження територій. Проте цей процес протікає надто 
повільно, бо спроби держави і місцевої влади осучаснити торгівлю на ринках в 
регіонах наштовхуються на ряд протидіючих факторів, ось деякі з них:  

 невміння підібрати якісний пул орендарів при створенні торгових 
центрів, що відлякує відомі бренди;  

 низькі темпи освоєння торговцями правил грамотної роботи в цивілізо-
ваних торгових форматах;  

 проектування торгових центрів за зразками, що нагадують базари тощо. 
Фактично можна констатувати, що зусилля влади ані щодо поступової ві-

дмови від базарної торгівлі на користь цивілізованих форматів, ані щодо вдос-
коналення функціонування роздрібних ринків в напрямі їх перетворення на су-
часні торговельно-сервісні комплекси наразі не дали істотних результатів. Рин-
ки не тільки зберігаються, а й розширюють зайнятість, а якість надання торго-
вельних послуг досить перебуває на низькому рівні. Це все дає змогу віднести 
процеси, що протікають у вуличній торгівлі, до категорії інституціональних па-
сток. 

Однак ситуація не така проста, як здається. Справді, згідно з розповсю-
дженою думкою, торгівля на ринках є архаїзмом і затримує перехід української 
торгівлі до цивілізованих її форм, але не можна ігнорувати те, що вона 
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−	 невміння підібрати якісний пул орендарів при створенні торгових 
центрів, що відлякує відомі бренди; 

−	 низькі темпи освоєння торговцями правил грамотної роботи в циві-
лізованих торгових форматах; 

−	 проектування торгових центрів за зразками, що нагадують базари 
тощо.
Фактично можна констатувати, що зусилля влади ані щодо поступо-

вої відмови від базарної торгівлі на користь цивілізованих форматів, ані 
щодо  вдосконалення функціонування  роздрібних  ринків  в  напрямі  їх 
перетворення на сучасні торговельно-сервісні комплекси наразі не дали 
істотних  результатів.  Ринки  не  тільки  зберігаються,  а  й  розширюють 
зайнятість, а якість надання торговельних послуг досить перебуває на 
низькому рівні. Це  все  дає  змогу  віднести процеси, що протікають у 
вуличній торгівлі, до категорії інституціональних пасток.

Однак ситуація не така проста, як здається. Справді, згідно з розпо-
всюдженою думкою, торгівля на ринках є архаїзмом і затримує перехід 
української торгівлі до цивілізованих її форм, але не можна ігнорува-
ти те, що вона розв’язує дуже важливі соціальні завдання. По-перше, 
базарна торгівля орієнтована переважно на бідний прошарок населен-
ня, яке готове витратити більше часу на пошук дешевших продуктів і 
для якого мають цінність особистісні стосунки з продавцем. Серед та-
ких людей зберігається часто небезпідставна думка про більш високу 
якість, свіжість та екологічність продуктів харчування, які реалізують-
ся на ринках. По-друге, вулична торгівля частково вирішує проблему 
зайнятості  в Україні,  надаючи  робочі місця  некваліфікованій  робочій 
силі. По-третє, ринкова торгівля є єдиним доступним каналом прода-
жу сільськогосподарської продукції, виробленої в приватних господар-
ствах селян, які не мають іншої альтернативи їхньої реалізації. 

Нині провідні українські рітейлери розглядають формат роздрібних 
базарів  як  серйозного  конкурента,  особливо  в  невеликих  населених 
пунктах. Треба визнати, що за фасадом необлаштованих ринків, хоча і 
повільно, але все ж відбуваються якісні структурні зрушення: посилен-
ня концентрації бізнесу (формування великих дистриб’юторських орга-
нізацій, які беруть на себе функції оптової закупівлі та розповсюдження 
товарів в ринковій мережі), розширення обслуговуючих послуг, впро-
вадження  сучасних форм  продажу  і  сервісу,  оптимізації  асортименту 
тощо. Поки що споживчі ринки зберігають ключову перевагу перед ме-
режевою торгівлею: вони мають потенціал швидкої адаптації до мінли-
вих умов господарської кон’юнктури. Тому підкреслимо, що інституці-
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ональна пастка вуличної торгівлі має дуальний характер і не може бути 
однозначно визначена як негативне явище. Це треба враховувати при 
спробах «наведення порядку» в діяльності ринків, що проявляється у 
примусовому знесенні ринків, перебудові їх на незручні для покупців 
комплекси, надмірному посиленні державного контролю за діяльністю 
продавців тощо.

Пастка  порушення прав споживачів. Характерною рисою україн-
ського ритейлу є систематичне порушення прав споживачів через свідо-
ме пропонування їм дефектних товарних пропозицій. Опортуністична 
поведінка торгівців має широкий спектр проявів:
−	 вимоги сплачувати вартість ненавмисно пошкодженого (розбитого) 

покупцем товару, інколи у кратному розмірі. Що більше ціна такого 
товару,  то  більший  опір щодо  виконання  відповідного  закону  чи-
нять працівники торгових точок, адже адміністрація перекладає усі 
збитки на персонал; 

−	 продаж  продуктів  із  закінченим  терміном  придатності. Магазини 
використовують широкий арсенал хитрощів, щоб продати зіпсова-
ний  товар:  перебивання  дати  на  етикетці,  стирання  цієї  дати,  пе-
реклеювання етикеток, хімічна обробка швидкопсувних продуктів 
харчування (м’ясо, риба, готові до вживання вироби) для надання їм 
косметично привабливого вигляду та інші способи;

−	 невідповідність ціни на ціннику чи вітрині та ціни у чеку, що дає 
змогу отримувати додаткові вигоди;

−	 неправильне зберігання продукції (з порушенням чинних нормати-
вів чи санітарних правил);

−	 порушення  у  сервісному  обслуговуванні  після  здійснення  купівлі 
(недотримання термінів надання послуг, низька якість послуг, без-
підставні відмови у наданні гарантійного обслуговування тощо);

−	 продаж  за  високими  цінами  неякісної  та  небезпечної  для  життя 
контрафактної  продукції  побутового призначення  (холодильників, 
витяжок, духових шаф та інших побутових приладів), яка є деше-
вою  імпортною підробкою  відомих  торговельних  брендів  або  не-
легально завозиться в країну і так само складається на неофіційних 
виробництвах. Такі товари широко реалізуються через неорганізо-
вану торгівлю та лінійний роздріб України.
Боротьба з численними порушеннями здійснюється переважно Дер-

жавною інспекцією з питань захисту прав споживачів під час проведен-
ня планових та позапланових перевірок та через механізм надходження 
скарг від постраждалих покупців. Аналіз вказує на низький рівень ре-
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зультативності держави: так, у 2014 році Держінспекцією було переві-
рено понад 10,6 тис. суб’єктів господарювання щодо дотримання ними 
вимог законодавства про захист прав споживачів сфери торгівлі, ресто-
ранного господарства та надання послуг (робіт) [13]. Порушення вста-
новлені у 78,7 % перевіреної кількості. Всього в ході перевірок виявле-
но понад 46,7 тис. порушень, в тому числі (у відсотках від виявлених):

−	 відсутність своєчасної та повної інформації – 48,1 %;
−	 продаж (реалізація) товарів (робіт, послуг) без відповідних су-

провідних документів – 40,5 %; 
−	 виробництво, продаж (реалізація) товарів, (робіт, послуг), які не 

відповідають вимогам нормативних документів – 9,8 %;
−	 обман покупців та замовників – 0,4 %;
−	 продаж (реалізація) товарів (робіт, послуг) без видачі розрахун-

кового документа, що засвідчує факт купівлі або надання послуг  (то-
варного чи касового чека, квитанції або іншого письмового документа) 
– 0,2 %;

−	 порушення  обумовлених  строків  виконання  замовлень  або/та 
умов договору (для підприємств, що надають послуги) – 0,5 %; 

−	 відмова споживачу у реалізації його права при придбанні това-
рів (робіт, послуг) неналежної якості – 0,3%; 

−	 створення  перешкод  службовій  особі  у  проведенні  перевірки 
якості товарів, виконуваних (виконаних) робіт, надаваних (наданих) по-
слуг – 0,2 %.

Відтак ані розпорядження органу контролю, ані штрафи не стиму-
люють  рітейлерів  дотримуватися  стандартів  якості  реалізованої  про-
дукції, що є очевидним фактом прояву інституціональної пастки.

Пастка короткострокових стратегій. Зміна макроекономічної дер-
жавної стратегії з довгострокового планування на короткострокове, яка 
відбулася  під  час  переходу  економічної  системи  до  ринкових  основ, 
спричинила  аналогічну  переорієнтацію  базових  цінностей  і  поведін-
кової моделі приватного бізнесу. В умовах високого ризику і невизна-
ченості економічні агенти відмовилися від діяльності, що базується на 
довгострокових інтересах, як від збиткової, та налаштували свою прак-
тику на отримання швидкого прибутку [14, с. 88-89]. Роздрібна торгівля 
є складовою частиною цього процесу, на що вказує низька інвестицій-
но-інноваційна активність торговельних підприємств. Роздрібний біз-
нес обрав для себе здебільшого короткострокову інвестиційну модель 
та не має мотивації вкладати кошти (власні і позикові) у свій розвиток, 
надаючи перевагу зароблянню «швидких грошей», збільшенню особис-
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тих доходів власників та  їхнє спрямування на стандартне портфельне 
інвестування з високим рівнем диверсифікації ризику. 

Відмова від довгострокового планування має переважно інституці-
ональні причини, пов’язані зі слабкістю механізмів захисту прав влас-
ності, «провалів держави» щодо забезпечення контрактної дисципліни 
та надмірним адмініструванням. Підприємці мають більші побоювання 
не щодо банкрутства внаслідок ринкової конкуренції, а щодо збережен-
ня власного бізнесу. Відтак значна частка коштів спрямовується не в ме-
ханізми розвитку, а у механізми захисту бізнесу [15, с. 48]. За слабкого 
захисту прав інтелектуальної власності загострюється проблема неком-
пенсованої позитивної екстерналії і супутня до неї проблема безбілет-
ника, яка виникає під час впровадження інноваційного проекту [16]. Та-
кож існують серйозні проблеми з ефективністю правил, які регулюють 
контракти в сфері створення і використання інтелектуальних продуктів.

Водночас математично доведено, що чим більше горизонт плануван-
ня економічного суб’єкта і темпи росту бізнесу, тим більше ймовірність 
його виходу з інституціональної пастки та здійснення переходу до но-
вої прогресивної норми [17]. Якщо фірма дотримується активної екс-
пансіоністської стратегії із завоювання ринку збуту, то вона, швидше за 
все, буде зацікавлена   у виході з пастки; якщо ж компанія надає перевагу 
депресивній лінії розвитку або не дуже активній виробничій програмі, 
то  вона  залишитися  в  старій,  неефективній  системі  господарювання. 
Цей  принцип  підтверджується  результатами  роботи  деяких  найбільш 
ефективних торговельних мереж України, які під час реалізації страте-
гії розширення здійснили певний прогрес у зниженні плинності кадрів, 
покращенні рівня якості обслуговування тощо. 

Відтак  досить  інтенсивний  економічний  ріст  сприяє  руйнуванню 
пасток: він запускає механізм «храповика», котрий «виштовхує» компа-
нію на якісно новий рівень розвитку. Фактично реалізується парадокс: 
економічне  зростання  породжується  тільки  економічним  зростанням. 
Для  української  роздрібної  торгівлі  це  означає, що  низький  рівень  її 
технологічного розвитку затримує економічне зростання галузі, а від-
сутність галузевого росту консервує технологічне відставання на тому 
самому рівні. Бачимо замкнений цикл як свідчення належності дотри-
мання  короткострокової  стратегії  планування  до  категорії  інституціо-
нальних пасток.

Пастка ухилення від податків, або тіньового обороту. У 2015 р. на-
селення України витратило на придбання товарів та послуг 1566 млрд 
грн,  в  той  час  як  оборот  роздрібної  торгівлі  становив  1019 млрд  грн 
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[1].  Різниця  між  цими  показниками  є  орієнтовним  обсягом  тіньової 
економіки,  визначеної  методом  «витрати  населення  –  роздрібний  то-
варооборот». За нашим розрахунком, в тіні перебувало 547 млрд грн, 
що відносно офіційного обороту роздрібної торгівлі становило 53,7%. 
Для порівняння: 2012 р. витрати населення на придбання товарів та по-
слуг склали 1179 млрд грн, а оборот роздрібної торгівлі – 812 млрд грн  
[18, с. 26, 375], тобто неофіційний сегмент становив 45 % (367 млрд грн). 
Отже,  тіньова  частка  торгівлі  у  2015  р.  зросла  порівняно  з  2012  р.  на 
8,7 відсоткових пунктів, що свідчить не лише про збереження, а й про 
поглиблення  масштабу інституціональної пастки ухилення від податків.

Ми не будемо детально зупинятися на цьому типі пастки, позаяк 
він широко висвітлений у науковій літературі і пояснюється нераціо-
нальною податковою політикою держави [2]. Додамо тільки, що при-
ховування податків, поряд з чисто економічними факторами, отримує 
і моральне виправдання, якщо держава заморожує соціальні витрати 
або підвищує їх незначною мірою.

Пастка зарплат «у конвертах» (різновид пастки ухилення від по-
датків).  Найпоширенішим  порушенням  трудового  законодавства  є 
приховування доходів найманих працівників, через яке бюджет втра-
чає, за найоптимістичнішими оцінками, до 20% надходжень. Найбіль-
ший обсяг порушень припадає на торгівлю (розрив з іншими галузями 
становить від 2 до 5 разів). 

Усі  заходи,  які протягом багатьох років  вживала держава для  ви-
корінення  цього  негативного  явища,  виявилися  нерезультативними. 
Загроза  адміністративної  відповідальності  для  працівника,  а  кри-
мінальної  –  для  роботодавця не  спрацьовує,  адже працівники  вкрай 
рідко звертаються зі скаргами. Крім того, підприємці найчастіше від-
буваються штрафами і попередженнями. Кардинально не вирішують 
проблеми  і  постійні  намагання  з  боку  державних  органів  асоціюва-
ти тіньові зарплати з життям без гарантій: цей механізм пробуксовує 
через низький рівень і якість соціальних державних послуг населен-
ню. Крім того, працівники усвідомлюють, що соціальні відрахування 
з  їхньої  зарплати  спрямовуються  не  на  власні  майбутні  пенсії,  а  на 
підтримання життя нинішніх пенсіонерів.  І  хоча  рівень податкового 
навантаження на фонд зарплати у 2015 р. знизився з 56,9 % до 35,2 %, 
він залишається доволі високим для збіднілого населення.

Виплата зарплати в конвертах підпадає, таким чином, під класич-
не  означення  інституціональної  пастки,  джерелом  якої  є  надмірне 
податкове навантаження на фонд зарплати і вкрай неефективне його 
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кінцеве використання. Відтак роботодавці і працівники не мають мо-
тивації для оприлюднення реальних обсягів зарплати з суто еконо-
мічних причин: перші в такий спосіб оптимізують витрати, а другі 
підвищують доходи. 

За весь період існування тіньового сектору доходів у бізнесі було ви-
роблено кілька відносно легальних схем ухилення від податків при ви-
платі зарплат: через не враховану в касі готівку, операції з переведення 
коштів на рахунок та з рахунку підприємця-фізичної особи, нарахування 
дивідендів, оформлення працівника не на повний робочий день або  за 
угодою  стажування,  оформлення  довгострокової  поверненої  допомоги 
працівникам  та  інші. Йдеться фактично  про  утворення  та  закріплення 
низки деструктивних норм, які також мають риси пасток. 

Будь-які заходи з посилення жорсткості покарання за виплату тіньо-
вих зарплат тільки загострять проблему і призведуть до утворення інших 
пасток, адже спрямовуються не на причину, а на наслідок. 

Пастка корупції.  Механізм  корупційної  пастки  аналогічний  до  двох 
попередніх  і  також  достатньо  глибоко  вивчений  в  роботах  сучасних  ін-
ституціоналістів. Його дія виражається у створенні неофіційної, але стій-
кої  і  взаємовигідної  співпраці  підприємців  та  державних  контролюю-
чих органів  (податкової  інспекції, пожарної  служби, санепідемстанції  та 
десятків  інших структур). Участь у корупційних схемах  знижує сукупні 
витрати підприємців порівняно  з  тими,  якими б  вони були в разі функ-
ціонування  в  рамках  закону.  Базовими  факторами  виникнення  пастки  є 
податковий  і  адміністративний  законодавчий  пресинг,  нераціональність 
державної політики, висока диференціація доходів, а також розмиття мо-
ральних норм та слабкість механізмів державного і суспільного контролю  
[2, с. 18-19]. Спроби антикорупційної трансформації, що час від часу ініці-
юються державою, не мають відчутного успіху не тільки в силу зазначених 
факторів, а й тому, що оцінюються підприємцями не з точки зору підви-
щення ефективності регламентації господарських процесів, а з позиції по-
тенційних загроз стійкості усталеної інституціональної системи [19].

Дослідження фундаментальних причин утворення інституціональних 
пасток  в  роздрібній  торгівлі  показало, що вони  з’явилися  як у  вигляді 
побічних ефектів інституційних макроекономічних перетворень, так і як 
наслідок стратегічних помилок реформ інституціональної транспланта-
ції, що проводилися в Україні починаючи з 90-х рр. ХХ ст. Збереження 
утворених  в  інституціональному  середовищі  проблем  та  перетворення 
їх на деформації призвело до того, що тривалий час роздрібна торгівля 
функціонує в інституціональному полі, яке характеризується надмірною 
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складністю, зарегульованістю і суперечливістю. Нормативний масив сто-
совно торгової діяльності не може бути кваліфікований як єдина, цілісна, 
прозора і зрозуміла система, спрямована на створення сприятливого бази 
для господарсько-торговельної діяльності. 

Сьогодні  відсутні  підстави  сподіватися  на  самостійний  вихід  роз-
дрібної торгівлі з інституціональних пасток. Якщо прийняти до уваги, 
що окремим агентам невигідно одноосібно відхилятися від пастки, то 
єдиним виходом бачиться посилення координаційних дій та синхрон-
ний  перехід  всіх  учасників  (або  їхньої  більшості)  до  альтернативної 
норми. В осяжній перспективі це можливо лише за участі держави, яка 
має узяти на себе роль ініціатора і активного провідника реформ дере-
гуляції підприємницької діяльності. 

Однак завдання ускладнюється тим, що державне управління про-
тягом пореформеного періоду вже продемонструвало свою економічну 
неспроможність  в  розробці  та  реалізації  дієвої  торгової  та  підприєм-
ницької  політики.  Відсутність  будь-яких  прогресивних  зрушень  при-
вели до набуття системою управління ряду організаційних патологій, 
що визначають низьку якість прийнятих регуляторних рішень. На наше 
переконання, саме патології, що набули системного характеру, є фун-
даментальним вузлом напруги у сфері управління торгівлею і підпри-
ємництвом. Прикладами патологій є неефективні, але усталені практи-
ки прийняття та реалізації управлінських рішень (норм, законодавчих 
актів, інструкцій тощо) на державному рівні. Наприклад: нове рішення 
приймається для  тимчасової  заміни старого,  а потім відбувається по-
вернення до попереднього стану; замість радикальних реформ пропону-
ються «косметичні» зміни, які дають короткочасний ефект; приймають-
ся цілком адекватні та корисні державні рішення, проте їхня дія швидко 
нівелюється прийняттям інших норм протилежної спрямованості і т.п. 

Вважаємо, що шлях до виходу з ситуації, що склалася, лежить пе-
редовсім  в  площині  розробки  та  реалізації  ряду  системних  реформ, 
спрямованих на реформування системи державного управління, демо-
нополізацію, розвиток конкуренції, забезпечення механізмів дієвого за-
хисту прав власності бізнесу, перебудову судової системи, проведення 
кардинальної  адміністративної  реформи,  зниження  податкового  пре-
сингу, впорядкування стосунків між бізнесом і державою, підвищення 
ролі місцевого самоврядування. Ці реформи мають носити  дійсний, а 
не імітаційний характер.

Подальші наукові розвідки  з досліджуваної  тематики повинні  сто-
суватися пошуку  глибинних причин  і механізмів функціонування  ви-
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явлених інституціональних пасток на основі деталізованого теоретич-
ного та емпіричного аналізу. Це можливе, на нашу думку, лише за умов 
проведення польових  соціологічних досліджень на предмет вивчення 
мотивації контрагентів, які віддають перевагу дотриманню об’єктивно 
неефективних  правил  поведінки.  Знання  про мотиви  та  стимули  під-
приємців дасть змогу науково обґрунтувати шляхи виходу з пасток.
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Аннотация
В статье развивается теория институциональных ловушек, которая при-

меняется для анализа торгового предпринимательства. Автором представлен ком-
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плекс ловушек, обнаруженных в розничной торговле Украины. Приводится описа-
ние ловушек и раскрываются причины их возникновения.
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DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONAL TRAPS 
THEORY IN UKRAINIAN RETAIL BUSINESS 

Summary
The retail trade is the most active segment in Ukrainian trade structure. Howev-

er the positive dynamics of the trade sector hides a deep strain of an institutional nature. 
The aim of the article is the continuation of the institutional traps theory’s development 
in Ukrainian retail trade, namely, the further identification and description of a number 
of inefficient rules and regulations which have grown into traps and hinder the upward 
industry’s development.

The article presents the author’s interpretation of the institutional trap and iden-
tifies a number of traps inherent to Ukrainian retail trade sector. The following traps are 
described:  the  trap of street  trading,  the  trap of consumer rights’ violation,  the  trap of 
short-term strategies, the tax evasion trap, the trap of salaries in envelopes (a kind of tax 
evasion trap) and the corruption trap.

The fundamental causes of institutional traps formation in the retail trade are 
determined. It is pointed that the traps are capable of growing stronger because of the 
pathological incapability of the government to implement the truly systemic, rather than 
imitating, institutional reforms.

Further scientific research on the topic of study should be related to the search 
of underlying causes and of institutional traps functioning mechanisms identified on the 
basis of a detailed theoretical and empirical analysis. It is possible, for example, in the 
course of the field sociological research for the study of contractors’ motivation which 
prefer to observe objectively inefficient rules of conduct.

Keywords: institutional traps, retail trade, trade business.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІКИ – КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 
ДЕРЖАВИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

У  статті  проведений  аналіз  особливостей  інноваційного  розвитку  націо-
нальної економіки. Виявлено, що Україна має власну модель інноваційного розвитку, 
проте циклічний характер показників інноваційної діяльності національної економі-
ки, говорить про недосконалість національній моделі інноваційного розвитку. Визна-
чено, що впровадження нововведень інновацій впливає на конкурентоспроможність 
національної економічної системи, це залежить від введення нової техніки, техноло-
гії, нових методів управління, нових продуктів і послуг, від нововведень в організації 
управління виробництвом, організації праці і її безпеки. Доведено, що реалізація ін-
новаційних програм приводить до конкурентоспроможності національної економіки 
на міжнародному ринку.

Ключові слова: інноваційний розвиток, національна економіка, конкурен-
тоспроможність, міжнародний ринок.

В Україні важливою проблемою формування інноваційної економі-
ки є розрив між стадіями інноваційного процесу, зокрема, наукових до-
сліджень  і  впровадження у виробництво, що обумовлено відсутністю 
ефективного  механізму  трансформації  наукових  знань  в  інноваційні 
ідеї, які придатні до практичного використання. Інфраструктурне забез-
печення реалізації  інноваційного процесу залежить від його природи, 
структури, фази та етапу. 

Держава більше покладається на ринкові механізми стимулювання 
інноваційної діяльності, ніж на пряму підтримку інноваційного проце-
су. Проблема полягає в тому, що розвиток науки і науково-технологіч-
них розробок практично не фінансується державою, наука і економіка 
України розвиваються різними шляхами. Більшість розробок, викона-
них  вітчизняними  науковцями,  не  мають  практичного  застосування 
в  галузях  економіки, що  спричиняє фактичну  ізольованість  наукових 
установ від підприємництва,  а отже, унеможливлює розвиток  іннова-
ційного процесу за рахунок ринкових важелів, оскільки інноваційна ді-
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яльність опинилася значною мірою поза межами ринку. Ринкових меха-
нізмів на сучасному етапі буде недостатньо для помітної інтенсифікації 
інноваційного процесу в Україні.

Інноваційний процес має складний, неупорядкований характер і по-
лягає в русі по вертикалі і по горизонталі. Для регулювання інновацій-
ної діяльності особливої важливості набуває виділення у межах агрего-
ваного об’єкта регулювання чіткіших об’єктів, що дасть змогу сформу-
вати прийнятну, добре структуровану економічну політику.

Проблеми оцінки рівня міжнародної конкурентоспроможності еко-
номіки України, дослідження основних причин сучасного негативного 
стану  та формування можливих шляхів  підвищення  конкурентоспро-
можності національного виробництва висвітлені у наукових працях та-
ких українських вчених, як Л. Бабій, Я. Базилюк, В. Бодров, В. Гейц, 
А.  Голубченко,  Т.  Гончарук,  Б.  Губський,  О.  Дерев’янко,  В.  Івченко, 
Б.  Кваснюк,  А.  Кредисов,  Т.  Круп’як,  В.  Мельникова,  Ю.  Пахомов, 
О. Паценко, І. Сіваченко, В. Семиноженко, І. Сотник, Т. Стовбун, В. Че-
редниченко, О. Шнипко та  ін. Більшість авторів згодні, що досягнен-
ня найвищого рівня конкурентоспроможності залежить від інвестицій 
та  інноваційних процесів. Сьогодні недостатньо досліджено, які саме 
стратегічні орієнтири структурних змін на міжнародному рівні необхід-
ні для підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Недостатньо розкритою залишається питання впливу  інноваційно-
го  процесу  на  невиробничу  сферу,  сферу матеріального  виробництва 
й експлуатації. Він є системою етапів, стадій та видів робіт і тому має 
складну структуру. У загальному розумінні сутність інноваційних про-
цесів, що відбуваються в будь-якій складній виробничо-господарській 
системі,  –  це  сукупність прогресивних,  якісно нових  змін, що безпе-
рервно виникають у часі та просторі і сприяють подальшому якісному 
розвитку  суспільства,  забезпечують  вищий  рівень життя  суспільства; 
це послідовна система заходів, внаслідок яких інновація перетворюєть-
ся  з  ідеї  у  конкретну продукцію,  технологію,  структуру  чи послугу  і 
поширюється в господарській практиці і суспільній діяльності. 

Метою статті є обґрунтування особливості впливу структурних зру-
шень в інноваційній сфері на підвищення конкурентоспроможності на-
ціональної економіки на міжнародному ринку.

Інноваційний процес – це процес комерціалізації технологій. У рин-
ковій економіці  знання не впроваджуються, а купуються, хоча термін 
«впровадження»  часто  застосовується  в  визначеннях  інноваційного 
процесу.  Інноваційний  розвиток  –  це  не  тільки  процес  перетворення 
ідей у новий продукт, але і процес створення ідей і творчого їх супро-
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воду  і  реалізації. Повний  інноваційний цикл  здійснюється від  ідеї до 
комерційного освоєння результатів та їх впровадження в економіку.

Як  показує  практика,  інноваційні  перебудови  на  сучасному  етапі 
розвитку суб’єктів господарювання можуть не лише забезпечити висо-
кі показники економічного розвитку, але й підвищити конкурентоспро-
можність вітчизняної економіки, її експортний потенціал та допомогти 
вирішити економічні, екологічні і соціальні проблеми.

Важливим  чинником  конкурентоспроможності  економіки  є  реалі-
зація  інноваційної  діяльності  держави,  що  забезпечує  ефективність 
використання  виробничих  ресурсів,  підвищує  ступінь  адаптованості 
суб’єктів  господарської  діяльності  до  зовнішнього  середовища,  роз-
ширює  їх можливості щодо виходу на нові ринки продукції,  створює 
умови довгострокової стабільності тощо.

Конкурентоспроможність націона льної економіки, як економічна ка-
тегорія, має певні особливості, зокрема:

–  конкурентоспроможність  є  атрибутом кожного підприємства,  яке 
засноване на поділі праці та товарному обміні і бере участь у світовому 
поділі праці. Конкурентоспромож ність національної економіки виявля-
ється у процесі міжнарод них економічних відносин. Прагнення досяг-
ти високого рівня конкурентоспроможності є виразом як національних 
економіч них інтересів, так і інтересів окремих фірм, що беруть участь 
в міжнародних економічних відносинах. А тому процеси наро щування 
конкурентоспроможності притаманні кожній економі ці, в якій діють за-
кони товарного виробництва;

– конкурентоспроможність національної економі ки як характеристи-
ка стану господарської системи має внут рішні витоки: вона народжуєть-
ся і розвивається у внутріш ньому середовищі країни у процесі конку-
рентного змагання між суб’єктами економічних відносин;

– конкурентоспроможність національної економі ки потребує постій-
ного розширення джерел для самодостат нього розвитку суб’єктів гос-
подарювання, проте водночас ґрун тується на принципах конкурентних 
взаємовідносин між ни ми, які призводять до втрати частини прибутку, 
що міг би бу ти джерелом розвитку;

– вона визначається умовами економічного роз витку країни та зале-
жить від здатності суб’єктів економічних відносин використовувати ці 
умови з максимальною ефек тивністю для себе. Проте конкурентоспро-
можність національ ної економіки передбачає передусім високий рівень 
загально го суспільного позитивного ефекту, для досягнення якого ефек-
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тивність фірм та отримання ними високих прибутків є хоча й необхід-
ною, але не достатньою умовою;

–  конкурентоспроможність  національної  економі ки  виходить  із  со-
ціально-економічної  оптимальності,  досягну тої  в  суспільстві,  за  якої 
позитивні надбання від ефективно го використання матеріальних, трудо-
вих та організаційних ресурсів балансуються з виконанням соціальних 
та інших бюд жетних програм;

–  відповідальність  за  стан  конкурентоспроможно сті  національної 
економіки несе держава. Їй належить провід на роль у визначенні змісту 
та важелів економічної політики, дотриманні зобов’язань перед світо-
вими організаціями та країнами-партнерами,  а,  отже,  і  у  застосуванні 
коригувальних  ме ханізмів,  здатних  абсорбувати  негативні  чинники 
внутрішнього  та  зовнішнього  походження  і  не  допустити  погіршення 
соціаль но-економічних параметрів розвитку країни.

Україна  обрала  шлях  побудови  незалежної  держави  у  1991  році, 
який виявився складним та драматичним для українського суспільства. 
За роки незалежності розпочато низку важливих реформ, та, на жаль, 
переважна більшість з них не доведена до логічного і результативного 
завершення або залишилася «проектами на папері». Не сформовані ін-
ститути відкритого ринку, не відбудована відповідна ринковим умовам 
система соціального захисту  і гарантій, не створені надійні політичні 
умови  для  забезпечення  сталого  розвитку  суспільства  і  національної 
економіки. Наприкінці 80-х років ХХ століття питома вага економіки 
Української РСР (України) у світовій економіці становила близько 2%. 
На сьогодні – лише близько 0,2% [4].

Це фактично були напівреформи, більше схожі на проекти популіст-
ського характеру, які не змогли призвести до формування принципово 
нових за якістю суспільних і економічних відносин, адекватних сього-
денню і нагальним потребам України. Анахронізми старої системи до-
сить  відчутно  впливають  і  сьогодні,  а  іноді  й  визначають  траєкторію 
руху держави. Тим самим гальмуючи темпи розвитку економіки, на які 
дійсно  здатні  держава  і  суспільство. Вже понад  двадцять  років  після 
набуття державності Україна все ще стоїть на порозі системних змін.

Є ряд причин, які спричинили трансформаційні негаразди України [4].
По-перше, це сліпе копіювання стратегій розвитку інших розвину-

тих держав. При розробці та реалізації українських реформ керівництво 
країни припустилося грубої методологічної помилки. В основу транс-
формаційних  процесів  в  Україні  покладено  запозичені  моделі  пере-
творень, де фактично були проігноровані цивілізаційні та геополітичні 
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особливості нашої держави, що потягло за собою розрив між історич-
ним національним минулим та державотворчим майбутнім сьогодення.

По-друге, це непослідовність дій і хаотичність виконання змін у дер-
жавній політиці. Постійні коливання між моделями реформ лібераль-
ного і дирижистського управління, з вектором ухилу до популізму, що 
набув деструктивних форм та призвів до того, що в Україні у підсумку 
не  була  до  кінця  реалізована жодна  з  наведених моделей. Українське 
суспільство відчуло негативні наслідки обох підходів, не дочекавшись 
позитивних результатів. Як наслідок, люди перестали розуміти корот-
кострокові, середньострокові, й, особливо, довгострокові цілі та термі-
ни  їх досягнення. У суспільстві з роками зростає зневіра до перспек-
тивних проектів держави, посилюється тиск швидкоплинних інтересів, 
прагнення негайно взяти від життя ласий кусок.

По-третє, нездоланність розбіжностей у суспільстві. Регіональна та 
мовна,  культурна  та  конфесійна неоднорідність українського  суспіль-
ства не тільки не перетворилася у потужний ресурс зростання держави, 
але й навіть поглиблюється, набуваючи небезпечних ознак суспільного 
розколу. До історично успадкованих розбіжностей додалися ще й ново-
утворені чинники конфлікту у суспільстві: багаті і бідні, прихильники 
тієї чи іншої політсили, безпосередньо до створення і активізації яких 
долучаються  впливові  політичні  партії  і  українські  політики. Відсут-
ність чіткої послідовної державної політики на зближення та  інтегра-
цію громадян України в єдину політичну націю призводить до погли-
блення процесів «атомізації» суспільства, його дроблення на автономні, 
замкнені і потенційно конфліктні групи.

По-четверте, незрілість державницької управлінської еліти. У своїй 
діяльності  політичні  сили  на  сьогодні  залишаються майже  виключно 
вмотивованими  власними політико-економічними  інтересами,  нездат-
ними до об’єднання, згуртування і мобілізації спільних зусиль навколо 
інтересів реалізації стратегії розвитку держави, а, інколи, неспромож-
ними навіть сформулювати ці інтереси.

Окрім того, в якості провокуючих обставин виступають і такі чин-
ники як довготривала політична криза, що розколола політичний клас і 
більшість суспільства; незграбність і неефективність державних управ-
лінських структур; корупція, і як факт – недоступність інститутів влади 
для суспільного контролю і корегування їх функцій; відсутність циві-
лізованої і ефективної судової системи, і нарешті, моральна і правова 
криза українського суспільства, спричинена незрілою правовою свідо-
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містю більшої половини правлячої еліти і, відповідно, кризою суспіль-
ної довіри до основних інституцій держави і до держави як такої.

З року в рік Україна опускається у світових рейтингах конкуренто-
спроможності, відстаючи від своїх найближчих сусідів. Що призводить 
до умов загострення глобальної конкуренції за ресурси і на тлі систем-
них  зрушень  світового  політичного  і  економічного,  суспільного  і  гу-
манітарного порядку, пов‘язаних зі стрімким формуванням глобальної 
економіки  і  суспільства  знань, Україна  ризикує  потрапити  до  катего-
рії так званих «держав, які себе не реалізували». На сьогодні майбутнє 
української держави залежить від зовнішніх чинників значно більшою 
мірою, ніж 25 років тому.

Складність глобальних процесів та їх розрив між рівнями, в які вже 
втягнуто Україну, і тією картиною світу, тими інтелектуальними інстру-
ментами, якими користується українська політична еліта, є дуже драма-
тичним, а на сьогодні  і трагічним.  І у міру поглиблення цього розриву 
зростатимуть ризики держави у глобальній політичній та економічній грі.

На  жаль,  будь-яка  конфігурація  правлячої  більшості  сьогодні,  не 
в  змозі  стати  локомотивом  національного  зростання  та  процвітан-
ня,  оскільки  нестабільність  політичних  союзів  та  блоків  є  визна-
чальною  рисою  українського  політичного  стилю,  як  і  їх  вузькість  та 
кон‘юнктурність  цілей, що досягаються  за  допомогою цих  союзів  чи 
блоків. Існує реальна загроза того, що політичні ризики, які гальмують 
національний розвиток, далі поглиблюватимуться. Не виключена мож-
ливість і ще одних позачергових виборів – до Верховної Ради України 
чи Президента. Тому шанси хоча б розпочати найближчим часом глибо-
ку модернізацію держави є малими або малоефективними. Предметом 
консолідації політичних сил стосовно розв‘язання нагальних проблем 
ймовірніше стане паритет партійно-корпоративних та бізнес-інтересів, 
а не спільне бачення національних  інтересів та перспектив. Постійно 
відкладаючи реалізацію системних завдань державного розвитку, полі-
тичні сили створюють ефект напівстабільності, який може знову вибух-
нути негативними наслідками для українського суспільства.

Саме  тоді  почнуть  даватися  взнаки  наслідки  технологічної  зане-
дбаності української економіки, легковажного популізму, реформатор-
ського свавілля, правового нігілізму. Ресурс, який був напрацьований 
національною економікою у роки підйому, але не був інвестований у 
майбутнє зростання, вичерпується. За таких обставин не лише еконо-
мічні та гуманітарні перспективи України, а й  її державність будуть 
поставлені під сумнів.
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І  знову Україна постає на перехресті  траєкторій розвитку. Потріб-
но  вже  сьогодні  вирішити,  яким шляхом  рухатись:  або  запозичувати 
рецепти  успіху  інших  розвинутих  країн  і  йти  у  фарватері  світових  і 
регіональних  процесів  інтеграції  (а  це  стратегія  «розчинення»  у  гло-
бальному  соціальному  і  економічному просторі)  й  тим  самим  значно 
обмежувати можливості  реалізовувати  свої  національні  інтереси,  або 
поставити амбітну мету – досягти максимальної самодостатності у при-
йнятті доленосних для держави і нації рішень, проклавши свій власний 
український шлях у майбутнє. Який базуватиметься на здатності Украї-
ни самостійно моделювати розвиток відповідно до національних інтер-
есів, брати активну участь у формуванні міжнародної політики, маючи 
достатній імунітет до глобальних викликів, загроз і коливань світової 
кон’юнктури.

У світогосподарській системі нові тенденції, пов‘язані з  її глобалі-
зацією, поглибленням нерівності між розвинутими країнами і рештою 
світу,  переструктуризацією  світової  економіки,  яка  визначатиметься 
зміцненням  нових  центрів  сили  і  зміною  інститутів  світового  еконо-
мічного  порядку,  зростанням  дефіциту  енергоресурсів  і,  відповідно, 
їхньої вартості, підвищенням ролі  інфраструктурних чинників у соці-
ально-економічному розвитку, дедалі більш жорсткими умовами між-
національної конкуренції, яка охоплює не тільки товарні ринки, але й 
ринки капіталів, технологій і робочої сили, формують досить несприят-
ливе середовище з огляду на економічні перспективи України. У таких 
умовах  енергоємність  вітчизняної  економіки,  нестабільність  світової 
кон‘юнктури щодо українських  товарів  експортної  групи,  відсутність 
чіткої стратегії просування національних інтересів після приєднання до 
СОТ можуть  стати  чинником втрати  конкурентних переваг,  істотного 
уповільнення темпів росту ВВП при одночасному зростанні внутріш-
ніх цін в Україні [3].

Значного успіху на ринку можна досягти шляхом виробництва  ін-
новаційної продукції, саме така продукція найбільшою мірою відпові-
дає умовам ринку, конкретним вимогам споживачів за своїми якісними, 
технічними,  економічними,  естетичними  характеристиками.  Техніко-
економічні  показники  інноваційної  продукції  набагато  перевищують 
показники інших видів продукції, її значна перевага – досить високий 
попит на національних і світових ринках. Підприємства, які виробляють 
інноваційну продукцію, досягають значної конкурентоспроможності та 
переваг перед конкурентами, що зміцнює й економіку країни в цілому.
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Процеси  реформування  економіки України  відбуваються  в  умовах 
високої  зношеності  основних  фондів,  слабкого  цивільного  машино-
будування,  підвищеної  ресурсомісткості  виробництва.  Монополізм, 
тіньова координація, а інколи і безпосередній контроль економіки ма-
фіозними структурами призводить до занепаду виробництва, низького 
рівня  технологій,  продукція  не  відповідає  вимогам  і  є  неконкуренто-
спроможною.

Саме низький рівень  технологій  і  відсутність  орієнтації  на  вироб-
ництво високоякісної продукції приводить до того, що більшість видів 
продукції промисловості України нерентабельні через високу матеріа-
ло- і енергоємність, не відповідають сучасним вимогам і є неконкурен-
тоспроможними. Конкурентні переваги в нашій країні – дешева робо-
ча сила й природні ресурси. Україна в основному експортує природні 
ресурси та сировину, причому за низькими за світовим рівнем цінами, 
замість удосконалення виробничого процесу, розвитку високотехноло-
гічних виробництв, нових технологій.

Сьогодні приріст валового продукту у економічно розвинених кра-
їнах світу на 75-80% визначається  інноваційними досягненнями. Тех-
нологічні інновації як результат творчої діяльності науково-дослідних 
інститутів та виробничих структур забезпечують економічне зростання 
та виступають основою підвищення добробуту людей [3].

Лідерами  впровадження  передових  технологій  є:  Південна  Корея, 
Сінгапур, США, Фінляндія, Швеція, Японія тощо. Населення цих країн 
становить усього близько 15% від загальної чисельності людей, що на-
селяють планету. Однак на світовому ринку високотехнологічної про-
дукції частка цих країн сягає майже 80%. При цьому частка Росії стано-
вить 0,3%, а України – 0,1% [2].

У 2007 році Україна вперше увійшла до щорічного рейтингу кон-
курентоспроможності країн – World Competitiveness Yearbook-2007 – 
всесвітньо визнаних експертів швейцарського Міжнародного інститу-
ту розвитку менеджменту (IMD) і зайняла у ньому 46-те місце серед 
55 країн [3]. 

Відповідно до висновків експертів IMD Україна перебуває на межі 
між країнами, які втрачають свої позиції у сфері конкурентоспромож-
ності,  і державами, які активно підвищують свій рівень за цими по-
казниками. 

Одними із найбільш низьких є показники, що характеризують еко-
номічне  середовище України в цілому. Так,  за  рівнем  інфляції Украї-
на посіла 50-те місце, за рівнем прямих іноземних інвестицій – 52-ге, 
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за рівнем ВВП на душу населення – 51-ше. Ці цифри свідчать про те, 
що економічне зростання не є стійким. Найбільш важливі проблеми в 
Україні – незавершеність структурних реформ, відсутність механізмів 
належного  захисту прав  власності,  політична нестабільність,  а  також 
регуляторні обмеження ефективної діяльності компаній [3]. 

Сьогодні науково-освітній та інноваційний потенціал нашої держави 
сконцентрований у промислово розвинених регіонах. Зокрема, у Киє-
ві, Харківській, Дніпропетровській та Львівській областях зосереджені 
52% студентів,  72% науковців  та  12  з  15  технопарків України.  Регіо-
нальні відмінності за міжнародними індикаторами розвитку «суспіль-
ства знань» в Україні є вражаючими: від 24,2 дослідників на 1000 осіб 
економічно  активного населення у м. Києві  до  0,2  –  у Хмельницькій 
області. Ці чинники і надалі залишаються істотною перешкодою струк-
турних зрушень в інноваційній сфері [1].

Забезпечення конкурентоспроможності потребує [3]: 
1)  переорієнтації  фінансових  ресурсів  з  поточного  споживання  в 

інвестування та спрямування інвестиційної діяльності на становлення 
ефективної національної економіки; 

2)  інноваційного  спрямування  інвестицій,  активізації  нововведень 
як  пріоритетної  складової  стратегії  соціально-економічного  розвитку 
держави. 

Обмеженість фінансових ресурсів України не дозволяє  їй  забезпе-
чити на необхідному рівні бюджетні вкладення в науку. Це призводить 
до подальшого падіння інноваційного потенціалу України. Більше того, 
така політика не сприяє зміні напряму концентрації фінансування на-
укових досліджень від державного в бік бізнес-компаній і залученню до 
країни компаній – світових технологічних лідерів [1].

З метою підвищення конкурентоспроможності галузей вітчизняної 
економіки  та  окремих  підприємств  державі  необхідно  спрямовувати 
свої зусилля на стимулювання впровадження інновацій та високих тех-
нологій,  реструктуризацію  та  підвищення  ефективності  вітчизняного 
виробництва, удосконалення нормативно-правового регулювання при-
родних монополій. В Україні є необхідність придбати нові технологічні 
засоби,  також активізувати  інноваційну діяльність можна  завдяки по-
єднанню можливостей  освіти  і  науки,  з  одного  боку,  виробництва  та 
бізнесу – з іншого.

Стратегічними орієнтирами структурних змін є такі [3]. 
По-перше, поширення ресурсо-, енерго- та екологоефективних тех-

нологій.  Зважаючи  на  довгострокову  перспективу  зростання  вартос-
ті  енергетичних ресурсів  та  низький рівень  самозабезпеченості  ними 
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української  економіки,  ресурсозбереження  і  насамперед  енергозбере-
ження повинні розглядатися як провідні складові політики підвищення 
економічної незалежності національної економіки, збереження та під-
вищення конкурентоспроможності українських виробників. 

По-друге,  поступова  переорієнтація  промисловості  із  зовнішніх  на 
внутрішні  ринки  збуту  та  імпортозаміщення. В  умовах постійного по-
силення конкурентного тиску навряд чи можна розраховувати на значне 
зростання  експорту  продукції  українських  виробників.  Це  обумовлює 
необхідність переорієнтації промисловості на забезпечення насамперед 
внутрішнього  ринку  продукцією,  орієнтованою  на  споживчий  ринок 
(продовольство, одяг, взуття, меблі, предмети побуту, автомобілі), вироб-
ничого призначення (сировина та комплектуючі для виробництва готової 
продукції) та інвестиційною продукцією (виробниче обладнання). 

По-третє,  забезпечення  конкурентоспроможності  через  модерніза-
цію економіки. Це дозволить перейти від механічного збільшення ви-
трат на соціальну сферу до реальної гуманізації соціально-економічних 
відносин, яка матиме міцне підґрунтя у вигляді динамічного зростання 
економіки та підвищення її продуктивності.

Без  активної  регулювальної  ролі  держави  не  може  бути  ефектив-
ної,  соціально-орієнтованої  ринкової  економіки,  не  говорячи  вже про 
ефективність забезпечення економічної безпеки країни. Немає жодної 
країни з високо розвиненою економікою, де б держава усунулася від ре-
гулювання ключових соціально-економічних процесів. Суспільство по-
винно  структуру ватись,  набути політичної,  економічної  та  соціальної 
рівноваги, мати чітко визначені орієнтири свого розвитку.

Таким чином, необхідно формувати основні напрями стратегії інно-
ваційного розвитку і запровадження механізмів державного впливу на 
розвиток інноваційних процесів в національній економіці. Державний 
вплив на  інноваційні процеси повинен орієнтуватися на наступні по-
ложення: 
−	 поступове  зменшення  коштів,  потрібних  для  підтримки  вироб-

ництв, що  базуються  на  застарілих  ресурсномістких  технологіях, 
переорієнтація їх на інноваційний розвиток; 

−	 збільшення  частки  капітальних  вкладень,  які  спрямовуються  на 
реконструкцію та технічне переозброєння на основі впровадження 
інновацій;  

−	 зосередження  коштів  бюджетного  фінансування  на  реалізації  на-
уковотехнічних та інноваційних програм із високою соціально-еко-
номічною та науково-технічною значущістю; 

−	 розширення  масштабів  фінансування  науково-технічних  проектів 
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шляхом випуску державою акцій або цінних паперів під ці проекти; 
−	 розробка системи стимулювання залучення до інноваційної діяль-

ності коштів населення та створення механізму надання державних  
гарантій вкладів; 

−	 створення  в  системі  видатків  Державного  бюджету  України  спе-
ціальних фондів фінансування науково-технічних та  інноваційних 
програм з метою покриття інноваційних ризиків і формування вен-
чурного капіталу; 

−	 запровадження  середньо-  і  довгострокового  індикативного плану-
вання фінансового забезпечення інноваційної діяльності; 

−	 підтримка  державою  розширення  інноваційної  інфраструктури,  у 
тому числі малих і середніх підприємств, що беруть участь в інно-
ваційній діяльності, а також вільних економічних зон; 

−	 здійснення організаційно-економічних заходів щодо залучення іно-
земних інвесторів до інноваційної діяльності. 
Реалізація цих пропозицій створить реальні можливості для розви-

тку і використання в національній економіці країни комплексних техно-
логічних систем із розгалуженою структурою фінансування, що мають 
докорінно змінити технологічний уклад економіки.

Отже, саме інноваційна модель розвитку стає фундаментом, який за-
безпечує економічну міць країни, її конкуренто спроможність на світо-
вому ринку. Україна має значний науково-технічний і промисловий по-
тенціал, щоб зацікавити інвесторів у реалізації проектів реконструкції і 
розвитку в нашій країні. Закордонні інвестиції в реконструкцію і розви-
ток здатні підвищити рівень інноваційного розвитку, підвищити рівень 
конкурентоспроможності національної економіки на світовому ринку. 
Подальші  дослідження  в  даному  напрямку  необхідно  спрямувати  на 
розроблення методів  вимірювання структурних  зрушень та  вдоскона-
лення теоретико-методологічної основи управління структурними зру-
шеннями в інноваційній сфері національної економіки. 

В  подальший  працях  передбачається  вивчення  впливу  структурних 
зрушень в інноваційній сфері на підвищення конкуренто спроможності 
національної економіки на міжнародному ринку.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ - КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ

В  статье  проведен  анализ  особенностей  инновационного  развития 
национальной  экономики.  Выявлено,  что  Украина  имеет  собственную 
модель  инновационного  развития,  однако  циклический  характер  показателей 
инновационной деятельности национальной экономики, говорит о несовершенстве 
национальной  модели  инновационного  развития. Определено,  что  внедрение 
новшеств  инноваций  влияет  на  конкурентоспособность  национальной 
экономической  системы,  это  зависит  вот  введения  новой  техники,  технологии, 
новых методов управления, новых продуктов и услуг, вот новшеств в организации 
управления  производством,  организации  труда  и  ее  безопасности.  Доказано, 
что  реализация  инновационных  программ  приводит  к  конкурентоспособности 
национальной экономики на международном рынке.

Ключевые слова: инновационное  развитие,  национальная  экономика, 
конкурентоспособность, международный рынок.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY 
– COMPETITIVENESS STATE IN INTERNATIONAL 
MARKETS

Summary
The analysis of features of national economy’s innovative development is con-

ducted in the article. It is certain that Ukraine has its own model of innovative develop-
ment. However cyclic character has indexes of innovative activity of national economy’s 
subjects that allowed drawing conclusion about imperfection of innovative development 
national model.

Influence of innovations is shown on the competitiveness of the economic sys-
tem that depends on introductions of new technique, technology, new management meth-
ods, new commodities and services, to new organization of management by a production, 
to new labor organization and her safety. It is educed, that over realization of the innova-
tive programs brings to the competitiveness in international market.

Strategy of the economic system’s innovative transformation is especially rel-
evant for Ukraine. Combining the effects of globalized development with the increasing 
influence  of  technological  factors  have  stimulated  the modification  of  a modern  eco-
nomic model of the national economy development in which innovation becomes a key 
strategy to sustain competitiveness, growth and prosperity.

Keywords: innovative  development,  national  economy,  competitiveness,  in-
ternational market.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 
ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Розглядаються  особливості  трансформації  економіки  України  на  сучасному 
етапі  її  розвитку,  досліджуються  проблеми,  що  виникають  в  процесі  трансформації, 
обґрунтовуються  напрями  оптимізації  соціально-економічного  розвитку  на  основі 
раціоналізації трансформаційної динаміки.

Обґрунтування діяльності держави в трансформаційних соціально-економічних 
перетвореннях суспільства з акцентуванням уваги на «українському шляху» та пошуку 
шляхів підвищення її ефективності.

Ключові слова:  соціально-економічні  процеси,  трансформація,  економіка, 
ефективність.

Серед пострадянських країн Україна мала найкращі стартові умови 
для ринкових перетворень. І в той же час продемонструвала чи не най-
гірші результати. Достатньо  сказати, що впродовж 1991-1999 рр.  від-
бувався перманентний економічний спад, причому ВВП скорочувався в 
середньому на 9,5 % щорічно. На кінець періоду він становив лише 38 
% від рівня 1990 р. Це є свідченням того, що в керівництві соціально-
економічними перетворен нями в країні були допущені серйозні прора-
хунки та помилки [2].

Це  обумовлено  тим,  що  процес  суспільного  реформування  охо-
плює  майже  всі  складові  соціально-економічного  організму,  вима-
гає  узгодженості,  синхронізації  дій щодо  їх  перетворень. Додаткова 
складність виникає внаслідок того, що інститути різних і несумісних 
економічних  систем  –  командно-адміністративної  та  ринкової  –  по-
гано  взаємодіють,  суттєво  знижуючи  ефективність  функціонування 
«перехідних економік» [2].
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Об’єктивна необхідність трансформації економіки України обумов-
лена загальною логікою переходу від історично доведеної і економічно 
неефективної адміністративно-командної моделі до порівняно ефектив-
ної ліберально-капіталістичної соціально-орієнтованої ринкової моделі 
організації  економічної  життєдіяльності  суспільства.  Наукові  дослі-
дження на цю тематику викладені в працях багатьох вітчизняних і за-
рубіжних економістів, зокрема, З. Адаманової, О. Білоруса, А. Гальчин-
ського, В. Гейця, С. Глазьєва, С. Єрохіна, В. Іноземцева, С. Мочерного, 
Л. Чернюка та  ін. У них відображаються більшою мірою суб’єктивні 
оцінки,  рекомендації  авторів щодо  стану  та  перспектив  розвитку  со-
ціально-економічної  системи  держави  в  цілому,  які  ґрунтуються  на 
об’єктивних фактах.

Розвиток економіки супроводжується безперервними різномасштаб-
ними  трансформаціями,  аналізу  яких  присвячено  багато  досліджень. 
Економічні  терміни,  що  характеризують  сутність  поняття  «структур-
на трансформація», «структурні перетворення», «реструктуризація» в 
зв’язку з цим досить часто зустрічаються в економічній літературі, про-
те чіткості в характеристиці їх змісту не досягнуто [11, с. 43]. 

Поняття  «структурна  трансформація»,  «структурні  перетворення», 
«реструктуризація»  по  сутності  термінів  означають  зміни  структури 
сфери  діяльності,  управління,  власності  тощо.  Саме  таким  чином  у 
загальному вигляді  і трактує  їх економічна наука. Зокрема, у Великій 
економічній  енциклопедії  зміст  терміну  «трансформація»  визначено, 
як «взаємодію різних процесів та явищ у сфері економіки, політики та 
іншого, які в результаті забезпечують формування нової якості соціаль-
ної  системи  в  цілому»  [3,  с.  681]. Великий  економічний  словник  під 
трансформацією пропонує розуміти «одну з операцій процесу організа-
ції, яка означає реформування головної цілі у ряд взаємозв’язаних ло-
кальних цілей та задач, що забезпечують досягнення корінних резуль-
татів» [4, с.1089].

Український дослідник С. Єрохін терміном «трансформація» визна-
чає «зміну структури будь-якого об’єкту у рамках самоорганізуючого 
процесу» [8, с.13].

Трансформаційні процеси в економіці України мають свої характер-
ні особливості. В країні, по суті, не було власної економічної системи 
– це була підсистема єдиного народногосподарського комплексу СРСР, 
яка була сформована для його обслуговування і не включала багатьох 
необхідних для самостійної системи елементів. Основний зміст транс-
формаційних перетворень в країні, таким чином, полягає в переході до 
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комплексної і цілісної економічної системи, яка функціонує на ринковій 
основі.  Сьогодні  абсолютно  очевидно, що  об’єктивною  необхідністю 
трансформації економіки України є: перехід від екстенсивних методів 
господарювання до інтенсивних; забезпечення структурної перебудови 
економіки на базі новітніх технологій, розширення наукоємних вироб-
ництв; реалізація програм нарощування виробництва товарів спожив-
чого ринку, збалансованих з динамікою платоспроможного попиту; прі-
оритетність малих форм господарювання; утримання інфляції, індекса-
ція  всіх  кількісних  параметрів  економічних  показників;  забезпечення 
ефективності соціальних реформ [13, с. 253].

Завданням  дослідження  є  обґрунтування  діяльності  держави  в 
трансформаційних соціально-економічних перетвореннях українського 
суспільства та пошуку шляхів підвищення її ефективності.

Внутрішні системні трансформації відбуваються в усіх країнах сві-
ту.  Трансформаційна  економіка,  за  визначенням В.  Геєця,  передбачає 
зміну структури економіки й створення нових форм розвитку [12, с. 75]. 
Причому, трансформація не зводиться лише до ринкових реформ, а має 
комплексний характер,  включаючи перетворення  у  політичній,  інсти-
туціональній та культурній сферах, що синхронізуються між собою у 
просторі й часі [11, с. 43].

На  сучасному  етапі  розвитку  економічних  систем  виділяють  різні 
форми  трансформацій.  Так,  згідно  з  результатами  численних  дослі-
джень  відмінною рисою економічного розвитку на  сучасному  етапі  є 
висунення на перший план процесів постіндустріальної трансформації. 
На думку В. Іноземцева, лідируюче місце у світовій економіці ХХІ ст., 
безсумнівно, буде належати постіндустріальній господарській системі. 
Найбільш явним наслідком її становлення в розвинутих західних краї-
нах, починаючи із середини 70-х рр. ХХ ст., є формування нового між-
народного  порядку, що  характеризується,  перш  за  все,  поглибленням 
і розширенням диспропорцій у розвитку між постіндустріальними та 
іншими країнами світу [9, с. 5]. Відповідно дослідження довгострокової 
перспективи розвитку країн  є продуктивним у першу чергу в рамках 
процесу постіндустріальної трансформації.

Результативність дослідження трансформаційних процесів,  їх чин-
ників  і  наслідків,  як  і  будь-якого  іншого  дослідження,  визначається 
передусім процесами отримання, обробки, засвоєння та використання 
знань. Теоретичний рівень пізнання процесів трансформації пов’язаний 
передусім із використанням системного підходу. Принцип системності 
як невід’ємний елемент діалектичного методу дослідження органічно 
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взаємозв’язаний із принципами розвитку, єдності й боротьби супереч-
ностей, історизму тощо. Дослідження трансформації економічних сис-
тем базуються на комплексному застосуванні цих логічних принципів, 
кожен  з  яких  групує навколо себе низку більш конкретних прийомів, 
правил, засобів пізнання [10, с. 173].

Відмінною  рисою  українських  трансформаційних  процесів  від  ін-
ших економічно розвинутих держав є те, що вони носили революційний 
характер. У кінці XX ст. Україна  змінила свої напрямки майбутнього 
соціально-економічного розвитку, стала на шлях радикальних соціаль-
но-економічних і політичних змін з урахуванням досвіду й досягнень 
розвинутих країн світу. Однак у результаті відсутності в нашій державі 
національної трансформа ційної моделі і невдалого запозичення чужих 
моделей економічного розвитку, зокрема моделі економічних реформ, 
що  відома  як  «вашингтон ський  консенсус»,  на  жаль,  перехід  у  нову 
якість набув руйнівного характеру. Замість прогресивних економічних 
і науково-технологічних зрушень, побудови соціально орієнтованої де-
мократичної держави, підвищення матеріального добробуту і духовно-
го рівня життя народу, Україна опинилася в глибокому занепаді [1, с. 5].

Нові виклики світової економіки в XXI ст. поставили перед Україною 
об’єктивну необхідність розвитку в умовах глобалізації  і як результат 
– неготовність до глобальної конкуренції і глобальної інтеграції. Про-
блеми соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації 
пов’язані з тим, що країні доводиться вирішувати питання оптимально-
го включення в глобальну економіку в умовах незавершеної системної 
соціально-економічної і політичної трансформації. Сказати про те, що 
Україна знаходиться в перехідному режимі, не є остаточно вірним; пе-
рехід не відповідає ні часовому, ні ідеологічному поняттю, тобто досяг-
ненню поставленої мети (у даному випадку розвинутій ринковій еконо-
міці). Тому при визначенні етапу трансформації, у якому знаходиться 
Україна  на  сьогоднішній  момент,  найчастіше  використовують  термін 
постперехідної або посттранзитивної економіки [1, с. 5].

Таким чином, сучасна економіка в цілому нестабільна й знаходить-
ся в стані депресії, спад промислового виробництва має системний ха-
рактер,  глибокі  інфляційні  процеси  протікають  поруч  з  інтенсивним 
зростанням усіх видів неплатежів, загострилися відносини між підпри-
ємствами. Окрім  того,  при  розгляді  утвореної  ситуації  особлива  ува-
га  приділяється  відсутності  інноваційної  активності  підприємств.  На 
багатьох підприємствах, досить тривалий час не впроваджується нова 
технологія, не проводиться модерніза ція існуючих технологій, відсутні 
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схеми переробки,  слабка автоматизація  тощо. Це, в  свою чергу, нега-
тивно відображається на конкурентоздатності продукції,  та ще більш 
негативно – на виробленні прогресивних тенденцій у формуванні со-
ціально-економічної політики [1, с. 5].

На сьогодні переважаючими стають кризоутворюючі чинники, над-
бані Україною останнім часом. У сукупності це дає колосальний ефект і 
робить економіку України залежною від впливу інших держав, особли-
во у формуванні пріоритетів соціально-економічного розвитку. Залеж-
ність  національної  економіки  та  пріоритетів  соціально-економічного 
розвитку від світового господарства має не тільки негативні наслідки, 
але й позитивні внаслідок збільшення зовнішнього попиту. Однак кри-
за світового господарства свідчить про те, що залежність національної 
економіки повинна бути раціональною, тобто повинно бути збалансо-
ване співвідношення між внутрішнім ринком і експортом. Позитивним 
на даний час для України в ситуації кризи світового господарства є, як 
би парадоксально це не звучало, – нерозвиненість економіки й слабка 
інтеграція на світові товарний і фінансовий ринки. Окрім того, на тлі 
погіршення  кон’юнктури  на  світовому  ринку  й  зниження  ділової  ак-
тивності в розвинутих країнах, ситуація в державі, що розвивається, – 
Україна для інвесторів, – буде більш привабливою. Ці обставини є дуже 
слабкою втіхою для згладжування негативних чинників, що впливають 
на економіку України, однак це показує неоднозначність кризоутворю-
ючих чинників. За останні роки свого існування в Україні загострили-
ся і без того складні політичні відносини, що суттєво погіршують стан 
формування пріоритетів соціально-економічного розвитку. На сьогодні 
стабілізація політичної ситуації і ліквідація її наслідків є першочерго-
вим завданням для антикризового управління на макрорівні. Перерахо-
вані обставини формують основи антикризового управління як основи 
формування  оптимальної  моделі  пріоритетів  соціально-економічного 
розвитку  в  трансформаційному  посттранзитивному  періоді,  а  також 
принципи  поведінки  підприємства  в  таких  умовах,  основним  з  яких 
є  готовність підприємства  сприйняття й подолання кризової  ситуації. 
Основною  дестабілізуючою  причиною  формування  пріоритетів  со-
ціально-економічного розвитку є апобаральність  ідеології  господарю-
вання, що заснована на невідповідності реальної економічної ситуації і 
державної політики, що проводиться [1, с. 5-6].

Вирішальними  кроками  для  розвитку  української  економіки  стало 
проголошення політичної незалежності та взятий курс на проведення 
економічних реформ. Проголошуючи незалежність України, наші спів-
вітчизники сподівалися примножити економічний потенціал держави і 
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на його основі поліпшити національний добробут. Натомість трансфор-
маційні перетворення призвели до щорічного скорочення сільськогос-
подарського та промислового виробництва продовольчих товарів, зрос-
тання  безробіття,  суттєвого  зменшення  сукупного  попиту  населення, 
зумовленого зниженням його реальних грошових доходів, надмірного 
розвитку особистих селянських господарств тощо [5, с. 26]. 

На сучасному етапі до основних тенденцій трансформації соціально-
економічних процесів української економіки можна віднести подальше 
поглиблення соціальної нерівності за всіма показниками (економічни-
ми, політичними, соціальними) та маргіналізацію значної частини на-
селення, що несе в собі зростання напруженості в суспільстві. З одного 
боку, соціальна нерівність є результатом сформованої за останні роки 
системи розподілу доходів, доступу до економічних, політичних, соці-
альних ресурсів, з  іншого – результатом державної політики. Подаль-
ший  розвиток  стратифікаційних  процесів  в  українському  суспільстві 
залежатиме від швидкості економічного та політичного реформування, 
від зміни державної ідеології, яка підмінена сьогодні інтересами вузь-
кого кола людей [6].

Понад двадцять років незалежності для України не стали періодом 
динамічного  соціально-економічного  розвитку,  що  більшою  мірою 
обумовлено  відсутністю  застосування  належних  чітких механізмів  та 
інструментів макроекономічного регулювання. Відповідно,  трансфор-
маційні процеси йдуть безсис темно та хаотично, Україна втрачає свої 
позиції в рейтингах економічно розвинутих країн. Спостерігається по-
ступова  «реанімація»  основних  рис  докризової  моделі  економічного 
розвитку, яка зберігає значну волатильність економіки та надмірну чут-
ливість до коливань світової кон’юнктури. Між тим, економічне зрос-
тання парадок сальним чином поєднується з невпевненістю у сталість 
цього процесу, що пов’язано з нестійкістю світової економічної дина-
міки, а поточний стан вітчизняної економіки, незважаючи на досягну-
ті  позитивні  зрушення  післякризового  періоду,  також  не  дає  підстав 
для заспокоєння щодо перспектив подальшого економічного розвитку  
[7,  с.  77]. Структурні характеристики розвитку країни показують, що 
зростання не сприяє подоланню супе речностей, які негативно вплива-
ють на її соціально-економічний розвиток. Розв’язувати ці проблеми в 
Україні  необхідно  комплексно,  застосовуючи  важелі,  властиві  макро-
економічному  регулюванню.  В  подальшому  передбачається  вивчення 
соціально-економічних процесів трансформації  економіки в контексті 
українських реалій, як передумов подальшого розвитку України.
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ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Аннотация
Рассматриваются  особенности  трансформации  экономики  Украины  на 

современном  этапе  ее  развития,  исследуются  проблемы,  возникающие  в  про-
цессе  трансформации,  обосновываются  направления  оптимизации  социально-
экономического развития на основе рационализации трансформационной динамики. 

Обоснование деятельности  государства  в  трансформационных  социаль-
но-экономических  преобразованиях  общества  с  акцентированием  внимания  на 
«украинском пути» и поиска путей повышения ее эффективности.

Ключевые слова: социально-экономи ческие процессы, трансформа ция, 
экономика, эффективность.
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THE SOCIO-ECONOMIC PRECONDITIONS OF 
TRANSFORMATION OF UKRAINIAN ECONOMY

Summary
The  features  of  transformation  of  Ukrainian  economy  are  examined  on  the 

modern stage of  its development. Problems which arise up  in  the process of  transfor-
mation are investigated. Directions of optimization of socio-economic development are 
grounded on the basis  of transformation dynamics rationalization.

The article is focused on the function of the state in transformation all sociallu-
economic modifications with an accent on an individual Ukrainian road and searching of 
ways of improving its economy.

Thus, the basic current trends of social and economic transformations of Ukrai-
nian economy are further deepening of social inequality of the majority of people by eco-
nomic, political and social parameters which provokes the tension in our society. On the 
one hand, the social inequality is caused by the formulated recently system of incomes 
distribution and injustice in economic, political and social resources availability. On the 
other hand, such inequality is the result of Ukrainian state policy.

Keywords: socio-economic processes, transformation, economy, efficiency.
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ 
ПЕРВОПРИЧИН ЦИКЛИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В 
ЭКОНОМИКЕ

Предметом  исследования  данной  статьи  выступает  развитие  мировых 
теоретических концепций, обосновывающих возникновение циклических колеба-
ний в экономике. Целью статьи выступает критический анализ возможных причин 
циклических колебаний в  экономике с  точки зрения разных авторов. Результаты 
исследования могут  быть  применены при  управлении  развитием предприятий  с 
целью увеличения обоснованности принимаемых решений под влиянием послед-
ствий циклических колебаний.

Ключевые слова:  циклические  колебания,  теоретические  концепции, 
причины, факторы воздействия.

Периодические изменения конъюнктуры рынка, которые называют 
циклическими колебаниями, влияют на всех без исключения субъектов 
хозяйствования.  Циклические  колебание  могут  бать  регулярными  и 
нерегулярными.  Нерегулярные  колебания  возникают  случайно,  име-
ют  сложную  структуру,  часто  не  имеют  установленной  причины. 
Регулярные  же  колебания  подразделяют  на  сезонные  и  цикличные  
[1, с. 8]. Сезонные в основе своей имеют причинами природно-клима-
тические факторы. 

Циклические колебания имеют множество теорий, обосновывающих 
первопричины  их  возникновения. У  каждой  из  этих  групп  есть  свои 
первопричины, основные факторы,  которые влияют на их появление. 
Однако  существует  необходимость  уменьшения  негативного  воздей-
ствия  последствий  циклических  колебаний,  как  на  экономики  госу-
дарств,  так  и  на  деятельность  отдельных  субъектов  хозяйствования. 
Поэтому  существует  необходимость  в  комплексном  исследовании 
основных причин возникновения циклических колебаний, что являет-
ся основой для формирования эффективной стратегии регулирования 
влияния циклических колебаний на экономику Украины с учетом спе-
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цифических особенностей страны и богатого мирового опыта в таком 
регулировании. Изучение первопричин, факторов влияющих на возник-
новение тех или иных видов циклических колебаний сегодня выступает 
актуальным и значимым.

В последние годы многие ученые уделяют значительное внимание 
вопросам изучения циклических колебания. Вопросы циклических ко-
лебаний и их влияние на экономику на современном этапе исследова-
ли такие ученые: Ю. Бажал, О. Билорус, О. Бандура, В. Геєц, В. Куче-
ренко, И. Лукинов, С. Мочерный, Б. Панасюк, Ю. Пахомов, В. Савчук, 
А. Чухно и другие. Хотя первопричины возникновения разных видов 
циклических колебаний сегодня требуют более детальной разработки 
и  осмысления. Данный  вопрос  требует  дальнейшего  рассмотрения,  в 
связи с чрезвычайной важностью данного вопроса для разработки ме-
роприятий по снижению влияния циклических колебаний на деятель-
ность предприятий.

Вопросы,  которые  исследуются,  характеризуются  недостаточ-
но  комплексной  научной  обработкой.  Исследования,  которые  про-
водятся,  не  имеют  системного  характера,  а  рассматривают  только 
отдельные аспекты первопричин возникновения циклических колеба-
ний  в  экономике.  Решение намеченного  вопроса  требует применения 
комплексного подхода, который должен базироваться на совершенном 
анализе основных теоретических концепций первопричин и факторов 
возникновения циклических колебаний.

Целью  данной  статьи  выступает  теоретическое  обоснование 
основных первопричин и факторов,  влияющих на  возникновение ци-
клических колебаний в экономике с учетом развития ведущих мировых 
теоретических концепций.

Мировая экономика и экономика любой страны – является динами-
ческой  системой. Она  находится  в  постоянном  движении,  изменчива 
и непостоянна. Происходит постоянное изменение уровней производ-
ства,  потребления,  изменение  уровня  цен.  Периодически  происхо-
дит  падение,  периодически  рост.  Такую  динамику  принято  называть 
экономическими  циклами. Влиянию цикличности  экономики  подвер-
жена любая страна с рыночным типом экономики. Рыночная экономика 
предполагает  свободу  в  соотношении  равновесного  уровня  спроса  и 
предложения, что приводит к возникновению экономических циклов.

Экономические  циклы  еще  называют  деловыми  циклами.  Хотя 
выделить четкую периодичность возникновения циклов очень сложно. 
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Выделяют основные три группы циклов: краткосрочные, среднесрочные 
и долгосрочные. Каждая из данных групп циклов имеет свои причины 
и последствия для экономики страны. Поэтому и регулироваться они 
должны по-разному. 

Рассмотрим основные общие причины их возникновения цикличес-
ких колебаний согласно разным теоретическим концепциям.

В экономической теории существует множество теории возникнове-
ния циклов. Основные выделяемые в теориях причины возникновения 
циклов следующие:

1. Импульсы, воздействующие на экономику (Р. Фриш).
Широкое распространение  в исследовании причин циклов получил 

подход, основанный на импульсах, которые нарушают экономическое 
равновесие.  Согласно  Р.  Фришу  [3]:  «…  основные  экономические 
законы,  объединенные  в  мультипликационно-акселерационный  меха-
низм, имеют тенденцию вызывать гаснущие колебания дохода, которые, 
однако, не могут привести доход к  состоянию равновесия, поскольку 
экономическая  система  склонна  к  толчкам  извне…».  На  экономику 
постоянно  воздействует множество импульсов,  которые и  дают  толч-
ки  возникновению  циклических  колебаний.  Импульсов  может  быть 
огромное  множество,  поэтому  экономика  находится  под  постоянным 
их воздействием, таким образом, циклические колебания возникают в 
экономике постоянно.

Рагнар Фриш выделял несколько типов импульсов:
−	 Импульсы, действующие на производство.
−	 Импульсы, связанные с действиями на уровне государства.
−	 Импульсы на уровне частного сектора.
Данная теория базируется на том, что не существует двух одинаковых 

циклов  и  нет  четкой  периодичности  их  возникновения,  объясняя  это 
множеством импульсов, которые могут влиять на экономику.  Экономика 
реагирует при помощи мультипликатора и акселератора на импульсы.  
Р. Фриш не рассматривал циклические колебания, как негативные со-
стояния в экономике, а, наоборот, определял их как одно из свойств со-
временной экономики. Если есть постоянные импульсы, толчки, будет 
постоянное изменение.

2. Изменение уровня солнечной активности, возникновение пятен на 
солнце (С. Джевонс).

Так  называемую  теорию  внешних  факторов  основал  С.  Джевонс. 
Основной  идеей  его  теории  выступает  взаимосвязь  11-летнего  цикла 
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изменения  солнечной  активности  и  экономических  циклов.  Одна-
ко  влияние  солнечной  активности  он  ограничивал  влиянием  только 
на сельское хозяйство и урожайность, торговлю. Джевонс считал, что 
торговые кризисы возникают в связи с периодическими изменениями 
погоды, усилением отдачи тепла солнцем каждые 11 лет, а также то, что 
годы с высокой урожайностью повторяются также  каждые 11 лет. Дан-
ная теория на современном этапе не получила значительного распро-
странения, хотя имеет и своих последователей, которые распространи-
ли влияние солнечной активности на другие сферы экономики.

3. Различия в ритмах производства органической и неорганической 
материи (В. Зомбарт).

В. Зомбарт представлял себе теорию возникновений циклов таким 
образом: погода влияет на здоровье – оно влияет на настроение, а на-
строение, в свою очередь – на конъюнктуру [5, с. 169]. Прослеживалась 
связь ориентации человека на расширение производства, в связи с чем, 
требовалось все больше людей, и влиянием изменения настроений лю-
дей на развитие экономики. В данной теории прослеживается зависи-
мость циклов от психологической составляющей.

4. Соотношение уровня пессимизма и оптимизма в деятельности лю-
дей (В. Парето). 

Увеличение  уровня  пессимизма  в  настроениях  населения  ведет  к 
негативным последствиям в экономике и, наоборот. Оптимистические 
настроения предпринимателей на товарных и фондовых рынках ведут 
к  увеличению  спекулятивных  операций,  к  увеличению  цен  и  курсов 
ценных бумаг. Данные спекулятивные настроения быстро передаются 
и проявляются в раздувании спроса и необоснованном увеличении про-
изводства. Кризис приходит с увеличением ссудного процента. Это еще 
одна теория, основанная на психологическом состоянии человека и его 
способности к восприятию информации.

5. Противоречие между общественным характером производства и 
частной формой присвоения созданного продукта (К. Маркс). 

К.  Маркс  исходил  из  предпосылки,  что  причины  и  возможнос-
ти  возникновения  циклов  находятся  в  самом  товарном производстве. 
Эта  возможность  появляется  в  капиталистическом  товарном  произ-
водстве с противоречием между общественным характером производ-
ства  и  частной  формой  присвоения  созданного  продукта.  Причины 
кризисов кроются в  том, что производство  стремится к расширению, 
а платежеспособный спрос не успевает за ним расти. Основной мате-
риальной основой и причиной возникновения кризисов К. Макс  счи-
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тал периодическую необходимость обновления основного капитала по 
мере его износа. К. Маркс одним из первых выделил 4 фазы цикла. Он 
исследовал в основном циклы периодичностью 7-12 лет, которые сегод-
ня принято относить к среднесрочным циклам.

6.  Превышение  производства  средств  производства  над  производ-
ством предметов потребления (М. И. Туган-Барановский). 

М. И. Туган-Барановский считается создателем современной инвес-
тиционной теории циклов (фазы промышленного цикла определяются 
законами инвестирования). Одной из основных причиной цикличности 
он считает непропорциональность размещения капитала, которая уси-
ливается в связи с ограниченностью банковских ресурсов. Он выделяет, 
что необходимость кризисов возникает по  трем основным причинам: 
«1)  капиталистическое  хозяйство  антагонистическое;  2)  капиталисти-
ческое хозяйство ...имеет тенденцию к неограниченному расширению 
производства...;  3)  капиталистическое  хозяйство  в  целом  есть  хозяй-
ство не организованное» [6, с. 516]. То есть противоречия, находящиеся 
внутри  самого  капиталистического  хозяйства  и  вызывают  появление 
циклических колебаний.

7. Расширение и сужение банковского кредита (К. Жугляр).
Сегодня  большинство  экономистов  придерживаются  мнения  о 

существовании  краткосрочных  циклов,  основу  которым  оставляют 
среднесрочные циклы (7-11 лет). Именно вопросами сущности и пер-
вопричин среднесрочных циклов (малых циклов деловой активности) и 
занимался К. Жугляр. По мнению К. Жугляра, экономический цикл впо-
лне закономерен. Основные его причины находятся в сфере денежного 
обращения, а именно – банковского кредита. Фазу кризиса он рассма-
тривал как оздоровление экономики. Прослеживается совпадение про-
должительности цикла с продолжительностью циклов, выделяемых в 
некоторых  теориях,  основанных  на  обновлении  основного  капитала. 
Здесь прослеживается связь теорий К. Маркса и М. И. Туган-Баранов-
ского с основными идеями теории К. Жугляра.

8. Изменение учетной ставки процента (Р. Хаутри).
Основная причина  возникновения циклических  колебаний,  по Ха-

утри,  это  изменение  денежных  потоков.  Изменение  учетной  ставки, 
экспансия либо ограничения банковского кредита приводят к возникно-
вению циклов. Чрезмерный рост учетной ставки привод к удорожанию 
кредитных ресурсов и сдерживанию развития экономики, и наоборот.

9. Чрезмерные сбережения (теория недопотребления) (С. Кузнец).
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Продолжительность  циклов,  рассматриваемых  С.  Кузнецом  –  
15-20 лет. Основную причину их он видел в демографических процессах 
и строительных изменениях. То есть изменение численности населения, 
приток и отток мигрантов влияют на возникновение циклических коле-
баний, а также изменение объемов строительства выступают причина-
ми данных циклических колебаний. Периодичность рассматриваемых 
циклов 15-20 лет отталкивается в основном от периодичности нараста-
ния объемов строительных работ.

10.  Недостаточность  потребляемого  дохода  по  сравнению  с 
произведенным (Р. Мальтус и Ж. Сисмонди).

Ж. Сисмонди считается основателем теории недопотребления, осно-
вной идеей которой выступает то, что причиной возникновения цикли-
ческих колебаний выступает значительный объем дохода, который идет 
на сбережения, а не на потребление. Таким образом, нарушается равно-
весие между произведенными товарами и реализованными на рынке. 
Часть средства, оставленных на сбережения, не обеспечивает таким об-
разом достаточного спроса на произведенные товары.

11. Избыток сбережений и недостаток инвестиций (Дж. Кейнс).
Опровергая классический постулат о том, что производство созда-

ет  спрос,  Дж.  Кейнс  строит  свою  теорию  экономического  цикла.  Он 
выделяет четыре основных компонента: 

– инвестиционный (инвестиции подразделяются на индуцированные 
и  автономные,  различаются  разные  факторы,  что  влияют  на  данные 
группы инвестиций);

– потребительский (основывается на основном психологическом за-
коне поведения человека – люди склонны увеличивать траты, но не в 
таком же объеме, как растут их доходы);

– концепция мультипликатора (связывается динамика инвестиций и 
динамика роста национального дохода);

– концепция акселератора (отражается воздействие прироста наци-
онального  дохода  от  прироста  инвестиций  на  последующий  прирост 
инвестиций). 

В теории возникновения циклов Дж.Кейнса прослеживается взаимос-
вязь предыдущих теоретических концепций возникновения циклов и их 
логическое переплетение. Дж. Кейнс [3] основной причиной возникнове-
ния экономических циклов видел изменения инвестиционных расходов. 
Увеличение инвестиционных расходов влияет на изменение совокупного 
спроса, что ведет к возникновению экономических колебаний.

12. Отраслевая  конъюнктура  рассматривается  с  точки  зрения  «ци-
клов Китчена» – 3-5 лет. 
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Он объяснял краткосрочные колебания изменениями мировых запа-
сов золота. На сегодняшнем этапе данная причина не выступает значи-
мой. Сегодня такие краткосрочные циклы связывают с недостатком ин-
формации. Информация может поступать с запозданием, управленчес-
кие решения могут приниматься не сразу, остатки товаров на складах 
могут  не  соответствовать  реальному  спросу  на  рынке.  Запаздывание 
информации о происходящем на рынке может приводить к негативным 
последствиям в деятельности предприятий, что может вызывать такие 
краткосрочные циклы. 

13. Запаздывание в реагировании рыночных субъектов на изменения 
в экономике (Р. Лукас, Р. Барро).

Люди неадекватно реагируют на изменение цен и заработной платы. 
Отсюда на рынке труда предлагается неадекватно мало или много ра-
бочей силы, что приводит к диспропорциям в выпуске и занятости. В 
данной теории основной акцент идет на психологическое восприятие 
людьми действительности.

14.  Действия  государственных  чиновников,  манипулирующих 
денежно-кредитными и налогово-бюджетными инструментами в своих 
политических интересах (М. Калецкий, У. Нордхаус). 

Чиновники  для  достижения  своих  целей  могут  использовать 
инструменты  денежно-кредитого  и  налогово-бюджетного  регулиро-
вания,  которые  никоим  образом  положительно  не  могут  повлиять  на 
экономику, но могут создать у населения впечатление позитивных изме-
нений. Основной акцент данной теории делается на манипуляционных 
причинах возникновения циклов.

15. Дж. Хикс же считал, что основной причиной возникновения ци-
клов является изменение объемов выпуска (или доходов). Несовпаде-
ние рыночного спроса и объема предложения и приводит к возникно-
вению циклов.

16. Согласно наработкам известного ученого Н. Д. Кондратьева [6], 
кроме краткосрочных и среднесрочных циклов, экономика подвержена 
еще и длинноволновым колебаниям, продолжительность такого цикла 
45-60 лет. Основными причинами данных циклов выступают техноло-
гические  перевороты  и  структурные  сдвиги  в  экономике.  Периодич-
ность возникновения таких циклов каждые 45-60 лет Н. Д. Кондратьев 
связывал с периодом активной жизнедеятельности человека. При смене 
поколений возникают циклические колебания.

Также отечественные и зарубежные исследователи выделяют такие 
общие возможные причины возникновения циклов:
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−	 войны, революции и перевороты;
−	 выборы президентов;
−	 недостаточный уровень потребления;
−	 высокие темпы роста населения;
−	 изменения в настроениях инвесторов;
−	 изменения предложения денег;
−	 появление технических и технологических нововведений;
−	 внезапное изменение запасов сырья, товаров;
−	 значительное изменение инвестиций в основной капитал;
−	 изменение цен на сырье;
−	 сезонный характер сельскохозяйственного производства;
−	 деятельность профсоюзов.
В каждой из теорий можно найти недостатки и достоинства. Но при 

анализе и рассмотрении большего числа возможных первопричин су-
ществует больше шансов найти верный выход из кризиса.

В обобщенном виде выделяют три подхода, согласно которым  суще-
ствует три группы причин, вызывающих циклы:

1.  Экзогенный  подход.  Причины  возникновения  циклов  находят-
ся  вне  экономической  системы  (природные  явления,  полити-
ческие события, научные открытия, географические экспансии, 
изменение  численности  населения,  выявление  месторождений 
полезных  ископаемых,  изменение  взаимоотношений  стран  и 
другие).

2.  Эндогенный. Причины циклов появляются в самой экономической 
системе (колебание спроса, предложения, инвестиций, потребле-
ния,  цикличность  обновления  основного  капитала,  ослабление 
эффекта мультипликации, изменение объемов денежной массы 
и другие).

3.  Эклектичный.  Причины,  связанные  с  взаимодействием  вну-
тренней среды экономики и внешних факторов (основным вне-
шним  фактором  приводящим  к  изменению  внутренней  среды 
экономики  считают  государство).  Внешние  факторы  дают 
импульсы, толчки экономической системе, которая преобразует 
их в циклические колебания.

Основной причиной  возникновения  кризисов  называют  дисбаланс 
между совокупным спросом и совокупным предложением. При несо-
впадении размеров совокупных расходов и совокупных объемов про-
изводства возникают циклы. То есть при изменении совокупного спро-
са при неизменном объеме совокупного предложения могут возникать 
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циклы, и, наоборот изменение совокупного предложения при неиз-
менном объеме  совокупного  спроса  также приводит  к  возникнове-
нию циклов.

При  всем  разнообразии  видов  циклов,  можно  выделить  их  общие 
черты:

1) Могут  возникнуть  во  всех без исключения  странах  с  рыночной 
экономикой.
2) Они являются неизбежными, с одной стороны, а с другой стороны, 
приводят к новым этапам развития экономики, оказывая, таким об-
разом, стимулирующее воздействие.
Любой цикл состоит из одинаковых фаз.
3)  Касательно  составляющих  фаз  каждого  цикла  существует  два 
основных подхода:
сторонники первого подхода делят каждый цикл на две фазы: фазу 
подъема и фазу спада.
сторонники второго подхода выделяют четыре основные фазы ци-
кла: кризис, депрессия, оживление или подъем, пик.
4) Существуют общие группы причин возникновения разных видов 
циклов: краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных.
5) Глобализация экономики и переплетение международных связей 
приводят сегодня к тому, что возникновение кризиса в одной стра-
не может привести к общемировому кризису. Кризисы переходят с 
региональных,  локальных  уровней  на  национальные,  а  далее  –  на 
мировой уровень.
6) Происходит постепенное сокращение продолжительности циклов, 
связанное с ускорением процессов происходящих в экономиках.
7) Нельзя не брать во внимание  фактор случайности, который также 
может  влиять на цикличность развития экономики.
Проанализировав различные теоретические концепции возникнове-

ния циклических колебаний, можно сделать некоторые выводы. Часть 
из теоретических концепций довольно узко рассматривает возможные 
причины возникновения циклических колебаний, акцентируя внимание 
на природных или психологических факторах. Часть авторов, наоборот, 
основные причины видят внутри самих капиталистических систем. На-
иболее полно, с нашей точки зрения, причины возникновения цикличес-
ких колебаний видел Дж. Кейнс. Но и его теория возникновения цикли-
ческих колебаний сегодня может быть дополнена и углублена. Нельзя 
не учитывать влияние научно-технического прогресса и спекулятивных 
операций на возникновение циклических колебаний в мире.
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Исследование и выявление основных причины вызывающих цикли-
ческие колебания в экономике дают возможность сфокусировать вни-
мание на данных причинах при разработке мероприятий направленных 
на повышение конкурентоспособности предприятий в динамично ме-
няющихся условиях функционирования,  снизить негативные влияния 
циклических колебаний на деятельность предприятий.
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Анотація
Предметом дослідження  даної  статті  виступає  розвиток  світових  теоре-

тичних концепцій, що обґрунтовують виникнення циклічних коливань в економіці. 
Метою статті виступає критичний аналіз можливих причин циклічних коливань в 
економіці з точки зору різних авторів. Результати дослідження можуть бути засто-
совані при управлінні розвитком підприємств з метою збільшення обґрунтованості 
прийнятих рішень під впливом наслідків циклічних коливань.

Ключові слова: циклічні коливання, теоретичні концепції, причини, чин-
ники впливу.
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THE DEVELOPMENT OF THEORETICAL CONCEPTS OF 
THE ROOT CAUSE OF CYCLICAL FLUCTUATIONS IN 
THE ECONOMY

Summary
The subject of the article is the development of the world theoretical concepts that 

justify the emergence of cyclical fluctuations in the economy. The aim of the article serves a 
critical analysis of the possible causes of cyclical fluctuations in the economy from the per-
spective of different authors. Scientific methods of research, compilation and analysis were 
used in the article. The main causes of cyclical fluctuations in the economy were studied by 
many foreign and domestic authors. Many of the theoretical concepts rather narrow focus at-
tention on any one possible cause of the cyclical fluctuations in the economy. Some authors 
approach the problem of identifying the causes of cyclical fluctuations complex: combining 
the causes within the system with the causes that affect it from outside, taking into account 
psychological factors. The results obtained after the analysis of the basic theoretical concepts 
of the emergence of cyclical fluctuations, can be applied in the management of enterprise 
development in order to increase the validity of the decisions made under the influence of 
the effects of cyclical fluctuations.

Keywords: cyclical fluctuations, theoretical concepts, causes, impact factors.
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СПЕЦИФІКА ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ ТА 
ОСОБОЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ АПК УКРАЇНИ

У  статті  досліджено  сучасний  стан,  особливості  та  тенденції  розвитку 
кон’юнктури АПК України. Проведено порівняльний аналіз рівня рентабельності 
галузей АПК у 2014 та 2015 рр. Проаналізовано перспективи розвитку ринку та 
кон’юнктури АПК України. 

Ключові слова: аграрний ринок, кон’юнктура, рентабельність АПК.

У сучасних умовах роль і значення дослідження процесів, що відбу-
ваються на ринку агропромислового комплексу України зростає. Аналіз 
тенденцій розвитку цього ринку, чинників впливу, причинно-наслідко-
вих зв’язків і наслідків змін, що відбуваються, дає підстави сформувати 
чітке уявлення щодо його кон’юнктури, а також визначити пріоритетні 
стратегічні напрями подальшого розвитку.

Провідну роль у комплексних дослідженнях ринку АПК слід відвес-
ти детальному аналізу кон’юнктури, що визначає кількісні параметри 
розвитку й загальну якісну характеристику стану ринку. Сьогодні, ка-
тегорія «кон’юнктура ринку» немає єдиного однозначного визначення. 
Представники наукових шкіл  висловлюють різні погляди на предмет, 
методи і цілі кон’юнктурних досліджень.

Питання  формування  системи  оцінки  кон’юнктури,  її  інфраструк-
турного забезпечення, а також аналіз кон’юнктури АПК освітлювалось 
у  дослідження  вітчизняних  та  зарубіжних  науковців:  В.  Андрійчука, 
О.  Варченко, М. Губи, А. Діброви, С. Дусановського, В. Карпова, В. Ку-
черенка, С. Кваші, Ю. Кирилова, М. Корецького, М. Латиніна, Ю.  Ло-
патинського, Ф. Лассаля, Ф. Шульца-Деліча, А. Шеффле, А. Вагнера, 
В. Зомбарта, В. Репке, С. Первушина, В. Громана, М. Кондратьєва та ін. 
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Ці  наукові  дослідження  є  не  тільки  фундаментом  моніторингу  та 
оцінки функціонування кон’юнктури агропродовольчого ринку, а й ро-
блять  істотний внесок у  розвиток  теоретичних основ  та  розробку  за-
ходів,  направлених на реалізацію стратегічних  ініціатив  з  управління 
кон’юнктурою ринку. 

Метою статті є дослідження особливостей кон’юнктури та перспек-
тив розвитку ринку АПК України.

Притаманна ринковому  господарству багатогранна характеристика 
мінливих  умов,  у  яких  відбувається  відтворювальний  процес,  зумов-
лює необхідність постійних досліджень цих змін у поточному періоді 
й оцінки їх у майбутньому. Для проведення аналізу кон’юнктури АПК 
України, доцільно визначити необхідний понятійний апарат та охарак-
теризувати специфічні його особливості [3, с. 6].

Ринок та кон’юнктура є базовими економічними категоріями. Однак 
серед  економістів  досі  не  сформувалося  єдиного  розуміння  сутності 
цих категорій.

В  сучасних  реаліях  ринок  повинен  бути  об’єктом постійного  спо-
стереження.  Але,  самі  по  собі  ринкові  дослідження  не  мають  ніякої 
цінності, якщо вони не пов’язані із прийняттям управлінських рішень. 
Тому результатом таких досліджень є інформація, яка несе відповідь на 
питання, що цікавить суб’єктів ринку.

Нині в науковій літературі можна спостерігати безліч трактувань по-
няття «ринок», котре з розвитком суспільства змінювалося.  Наведемо 
деякі з них:
−	 ринок – це будь-яка взаємодія, в яку вступають люди для торгівлі 

один з одним [1, с. 19];
−	 ринок  –  це  сукупність  відносин  (актів)  купівлі-продажу  товарів  і 

послуг;  спосіб  взаємодії  виробників  і  споживачів,  заснований  на 
децентралізованому, безособовому механізмі цінових сигналів. Він 
є механізмом розподілу товарів  і послуг між членами суспільства 
шляхом добровільного обміну [2, с. 67];

−	 ринок – це  тісний  взаємозв’язок  і  взаємодія  багатьох  людей, до-
машніх  господарств,  підприємств,  галузей  і  видів  виробництва,  
їхні ринкові зв’язки створюють єдине ціле, а тому ринкова економі-
ка належить до типу органічних систем [8, с. 5];

−	 ринок – це складний механізм руху благ і послуг в формі товарів та 
грошей в рамках суспільного відтворення на всіх рівнях економіч-
ної системи суспільства [7, с. 28].
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За ступенем організації ринкової інфраструктури ринки розділяють-
ся на організовані й неорганізовані. До організованих ринків варто відне-
сти біржову й банківську системи, товарні ярмарки, систему науково-тех-
нічних послуг і т.п. Неорганізовані ринки функціонують в основному за 
допомогою прямих зв’язків контрагентів ринку [5, c. 71].

Головною  особливістю  організованих  ринків,  з  погляду  вивчення 
кон’юнктури, є наявність певної інформації про характер попиту та про-
позиції. Наприклад, на товарно-сировинних і фондових біржах інфор-
мація про складну кон’юнктуру є більше повної, чим про позабіржовий 
ринок за рахунок сформованої системи обліку біржових угод. Біржі пу-
блікують інформацію про торги й дають певний аналіз кон’юнктури на 
основі індексів.

З іншого боку, повна інформація про напрямок ринкової кон’юнктури 
дає можливість більше швидкого реагування на її зміни, що, у свою чергу, 
робить кон’юнктуру більше нестійкої стосовно середніх величин. Разом з 
тим, біржові коливання мають меншу дисперсію коливань. Неорганізовані 
ринки в меншому ступені піддаються різким коливанням кон’юнктури, од-
нак розкид показників кон’юнктури більше значний, чим на організовано-
му ринку.

Класифікація ринків залежно від функціонального призначення товарів 
розглядається взаємозв’язком товарних ринків, ринків факторів виробни-
цтва та ринків послуг.

У свою чергу, кон’юнктура як економічне поняття – це процес капіта-
лістичного відтворення в конкретних  історичних умовах у всій його су-
купності  та  ринковому  прояві. Вона  являє  собою  сформовану  на  ринку 
економічну ситуацію, що характеризує співвідношення між попитом і про-
позицією, рівень цін, товарні запаси та інші економічні показники [9, с. 10]. 

Кон’юнктурою ринку можна вважати економічну ситуацію, яка скла-
лася на ринку і характеризується рівнями попиту та пропозиції, ринкової 
активності, цінами, обсягами продажу [9, с. 12].

Кон’юнктура – це стан певної економічної системи, який формується в 
кожний конкретний момент часу під дією об’єктивних і суб’єктивних чин-
ників, завдяки яким створюється певна ринкова ситуація [3, с. 11].

Кон’юнктура – це найважливіші ознаки, специфічні риси, показники, 
які  характеризують  поточний  і  перспективний  стан  розвитку  економіки 
АПК, його окремих галузей або ринку продуктів і послуг. Це поняття охо-
плює сукупність взаємопов’язаних умов, що визначають (зумовлюють) пе-
рехід з одного стану в інший.
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З погіршення кон’юнктури у певній галузі АПК посилюються тенденції 
зміни видів сільськогосподарської діяльності серед фермерів або відтоку їх 
із галузі. Багато у чому, це викликано й умовами низької рентабельності у 
сільському господарстві ряду країн. Під економічною кон’юнктурою слід 
розуміти вектор і ступінь зміни сукупності елементів економічних проце-
сів на основі зіставлення змін їхніх окремих елементів у динамічній сукуп-
ності [3, с. 11]. 

Кон’юнктура являє собою сукупність економічних умов, стану речей, 
збігу обставин, що може впливати на перебіг і результати процесів у га-
лузі, діяльності окремих товарних або регіональних ринках. Фактично, її 
можна визначити як стан економіки, що характеризується рівнем ділової 
активності, динамікою виробництва і споживання, рухом цін, процентних 
ставок, валютного курсу, кредитно-банківської діяльності, підвищення до-
ходів, заробітної плати, дивідендів тощо [3, с. 15].

Основні принципові ознаки кон’юнктури ринку це: варіабельність, ци-
клічність і динамічність. У зв’язку з цим суттєвого значення набуває три-
валість періоду, впродовж якого доцільно досліджувати ситуацію на ринку. 

Агропромисловий  комплекс  України  належить  до  базових  елементів 
економічної системи, його стан та ефективний розвиток якого безпосеред-
ньо впливає на функціонування всієї національної економіки. В агропро-
мисловому комплексі нині працює майже 28 % усіх зайнятих,  і в ньому 
разом з харчовою промисловістю створюється понад 70% загальнодержав-
ного фонду споживання [11].

Структура АПК України зображена на рис. 1.

Рис. 1. Структура АПК України

 72 

су, кредитно-банківської діяльності, підвищення доходів, заробітної плати, ди-
відендів тощо [3, с. 15]. 

Основні принципові ознаки кон’юнктури ринку це: варіабельність, циклі-
чність і динамічність. У зв'язку з цим суттєвого значення набуває тривалість 
періоду, впродовж якого доцільно досліджувати ситуацію на ринку.  

Агропромисловий комплекс України належить до базових елементів еко-
номічної системи, його стан та ефективний розвиток якого безпосередньо впли-
ває на функціонування всієї національної економіки. В агропромисловому ком-
плексі нині працює майже 28 % усіх зайнятих, і в ньому разом з харчовою про-
мисловістю створюється понад 70% загальнодержавного фонду споживання 
[11]. 

Структура АПК України зображена на рис. 1. 
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Дослідження кон'юнктури агропромислового комплексу України охоплює 

широке коло найрізноманітніших питань виробничого, комерційного, технічно-
го й економічного характеру, що дає змогу виявити основні напрямки госпо-
дарського розвитку кожного суб'єкта ринкових відносин і ситуацію, що склала-
ся в певний момент часу в результаті взаємодії різноманітних кон'юнктуроут-
ворюючих факторів [6, c. 6].  

За 2010 – 2015 рр. у сільськогосподарському виробництві України значно 
загострилися кризові явища: знизилися обсяги всієї валової продукції, погірши-
лося використання природних ресурсів, знизилася родючість ґрунтів, поглибив-
ся дисбаланс між галузями рослинництва і тваринництва. Зменшення поголів’я 
худоби досягло критичної межі при значному зниженні його продуктивності.  

Майже у всіх галузях агропромислового комплексу спостерігається пос-
тупова деградація, що негативно впливає не тільки на загальний стан господар-
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Дослідження  кон’юнктури  агропромислового  комплексу  України 
охоплює широке коло найрізноманітніших питань виробничого, комер-
ційного,  технічного  й  економічного  характеру, що  дає  змогу  виявити 
основні напрямки господарського розвитку кожного суб’єкта ринкових 
відносин  і  ситуацію, що  склалася  в  певний момент  часу  в  результаті 
взаємодії різноманітних кон’юнктуроутворюючих факторів [6, c. 6]. 

За  2010-2015  рр.  у  сільськогосподарському  виробництві  України 
значно  загострилися  кризові  явища:  знизилися  обсяги  всієї  валової 
продукції,  погіршилося  використання  природних  ресурсів,  знизилася 
родючість ґрунтів, поглибився дисбаланс між галузями рослинництва 
і  тваринництва.  Зменшення поголів’я худоби досягло критичної межі 
при значному зниженні його продуктивності. 

Майже  у  всіх  галузях  агропромислового  комплексу  спостерігаєть-
ся поступова деградація, що негативно впливає не тільки на загальний 
стан господарства країни, а й послаблює торгівельні позиції України на 
світовому ринку (рис. 2, 3).  

Серед  основних  проблем  також  можна  виділити  диспаритет  заку-
півельних цін на продукцію сільського господарства, що сформувався 
під впливом випереджувального зростання цін на матеріально-технічні 
ресурси та послуги, що споживаються у сільському господарстві, у по-
рівнянні  з підвищенням цін на продукцію галузі. Як наслідок, рівень 
рентабельності підприємств  агропромислового комплексу  знижується 
та робить його непривабливим для подальшого комерційного розвитку. 

Рис. 2. Структура аграрного ринку України у 2014 р., %
Джерело: розроблено автором на основі [11].
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ства країни, а й послаблює торгівельні позиції України на світовому ринку (рис. 
2, 3).   

Серед основних проблем також можна виділити диспаритет закупівель-
них цін на продукцію сільського господарства, що сформувався під впливом 
випереджувального зростання цін на матеріально-технічні ресурси та послуги, 
що споживаються у сільському господарстві, у порівнянні з підвищенням цін на 
продукцію галузі. Як наслідок, рівень рентабельності підприємств агропромис-
лового комплексу знижується та робить його непривабливим для подальшого 
комерційного розвитку.  
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Джерело: розроблено автором на основі [11]. 
 
За даними Національного наукового центру «Інститут аграрної економі-

ки», рівень рентабельності у рослинництві у 2015 р. знизився проти минулоріч-
ного результату на 1,8 % – до 27,4 %. По зернових вона знизилась до 17,8 % 
проти 25,7 % у 2014 р. Рентабельність виробництва сої зменшилась майже у 3,5 
разів – до 10,0 %, а виробництва овочів відкритого ґрунту – майже вдвічі і ста-
новить 9,0 %. Рентабельність цукрових буряків зменшилась до 1,2 % проти 17,9 
% у 2014 р. Нерентабельним є виробництво вівса (-0,1 %), ягід (-4,1 %), хмелю               
(-12,7 %), картоплі (-14,5 %) та сорго (-20,1 %) [12]. 

Динаміку рівня рентабельності у рослинництві можна побачити на рис. 4. 
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За даними Національного наукового центру «Інститут аграрної еко-
номіки», рівень рентабельності у рослинництві у 2015 р. знизився про-
ти минулорічного результату на 1,8 % – до 27,4 %. По зернових вона 
знизилась до 17,8 % проти 25,7 % у 2014 р. Рентабельність виробництва 
сої  зменшилась майже у  3,5  разів  –  до 10,0 %,  а  виробництва  овочів 
відкритого ґрунту – майже вдвічі і становить 9,0 %. Рентабельність цу-
крових буряків зменшилась до 1,2 % проти 17,9 % у 2014 р. Нерента-
бельним є виробництво вівса (-0,1 %), ягід (-4,1 %), хмелю (-12,7 %), 
картоплі (-14,5 %) та сорго (-20,1 %) [12].

Динаміку рівня рентабельності у рослинництві можна побачити на рис. 4.
Рівень  рентабельності  у  тваринництві  у  2015  р.  зменшився  проти 

минулорічного  показника  у  1,5  разу  і  становить  9,0 %. Прибутковим 
залишилось лише виробництво яєць, рівень рентабельності якого зріс 
з 58,8 % до 76,5 %. Всі інші види тваринницької продукції збиткові, у 
тому числі м’ясо свиней (-8,3 %) та молоко (-4,5 %), які у 2014 р. мали 
рентабельність відповідно 5,6 % та 11,0 % [12].

Динаміку  рівня  рентабельності  у  тваринництві можна  побачити 
на рис. 5.

Рис. 3 Структура аграрного ринку України у 2015 р., %
Джерело: розроблено автором на основі [11].
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Рівень рентабельності у тваринництві у 2015 р. зменшився проти минуло-
річного показника у 1,5 разу і становить 9,0 %. Прибутковим залишилось лише 
виробництво яєць, рівень рентабельності якого зріс з 58,8 % до 76,5 %. Всі інші 
види тваринницької продукції збиткові, у тому числі м’ясо свиней (-8,3 %) та 
молоко (-4,5 %), які у 2014 р. мали рентабельність відповідно 5,6 % та 11,0 % 
[12]. 

Динаміку рівня рентабельності у тваринництві можна побачити на рис. 5. 
 

 
Рис. 3 Структура аграрного ринку України у 2015 р., % 

Джерело: розроблено автором на основі [11]. 
 

Таким чином, можна дійти висновку, що суттєвий вплив на рівень рента-
бельності справило зростання собівартості виробництва сільськогосподарської 
продукції.  

Відповідно до прогнозів експертів, посіви зернових у 2016 р. зростуть на 
1,77 млн. га, а площі під олійними – на 0,7 млн. га в порівнянні з минулим ро-
ком. Проте зростання площ є тільки одним з основних факторів формування 
врожаю у 2016 р., величина якого буде значною мірою залежати від погодних 
та економічних умов зими і весни. Беручи до уваги прогнозовані розміри площ 
і врожайність, оптимістичний прогноз врожаю ярих зернових культур у 2016 р. 
знаходиться на рівні 35 млн. тонн, а песимістичний – 26,9 млн. тонн. Що стосу-
ється олійних культур, то у випадку виправдання оптимістичного прогнозу 
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Таким чином, можна дійти висновку, що суттєвий вплив на рівень 
рентабельності справило зростання собівартості виробництва сільсько-
господарської продукції. 

Відповідно до прогнозів експертів, посіви зернових у 2016 р. зрос-
туть на 1,77 млн. га, а площі під олійними – на 0,7 млн. га в порівнянні 
з минулим роком. Проте зростання площ є тільки одним з основних 
факторів формування врожаю у 2016 р., величина якого буде значною 
мірою залежати від погодних та економічних умов зими і весни. Бе-
ручи до уваги прогнозовані розміри площ і врожайність, оптимістич-
ний прогноз врожаю ярих зернових культур у 2016 р. знаходиться на 
рівні 35 млн. тонн, а песимістичний – 26,9 млн. тонн. Що стосується 
олійних культур, то у випадку виправдання оптимістичного прогнозу 
урожай складе 17 млн. тонн. При цьому навіть у разі виправдання пе-
симістичного прогнозу, розмір врожаю у 2016 р. буде не нижчим, ніж 
у 2015 р. [13].

Відповідно до Держбюджету на 2016 рік, усього для агропромислово-
го комплексу України виділено 1 488 229,2 тис. грн., що на 52% менше 
ніж у 2015 році (у 2015 р. – 3 092 540,0 тис. грн.). Таке скорочення від-
булося за рахунок суттєвого зменшення обсягів спеціального фонду – на 
77%, який наразі становить 459 645,1 тис. грн (у 2015 р. – 1 959 665,6 тис. 
грн.), та загального фонду – на 9% і становить 1 028 584,1 проти 1 132 
874,4 тис. грн. у 2015 році. Таким чином, на стрімкий розвиток агропро-
мислового комплексу у 2016 р. сподіватися не варто [10].

Рис. 4. Рівень рентабельності у рослинництві у 2014-2015 рр.
Джерело: розроблено автором на основі [10, 11, 12].
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Рис. 5. Рівень рентабельності у  тваринництві у 2014-2015 рр.
Джерело: розроблено автором на основі [10, 11, 12].

Основні зміни видатків на АПК України, що передбачені у Держбю-
джеті на 2016 р. можна побачити на рис. 6.

Рис. 6. Видатки на АПК передбачені Держбюджетом у 2015-2016 рр.
Джерело: розроблено автором на основі [10, 11, 12].
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Таким  чином,  беручи  до  уваги  вищезазначене,  ми  можемо  дійти 
висновку, що комплексне дослідження АПК України є необхідною пе-
редумовою формування стратегії  і тактики його розвитку. Для прове-
дення комплексного дослідження аграрного ринку й одержання чіткої 
інформації  найбільш  доцільно,  базувати  дослідження  на  принципах: 
цілеспрямованості,  комплексності,  системності,  систематичності,  ди-
намічності, врахування галузевої та територіальної специфіки.

Також, ми можемо виділити головні умови формування і забезпечен-
ня ефективного функціонування агропромислового комплексу: стан та 
динаміка кон’юнктури українського ринку сільськогосподарської про-
дукції  та продовольства; рівень внутрішньодержавного споживання й 
ціни  на  створений  продукт;  інфраструктурно-обслуговуюча  складова 
та її функціональні можливості й стан; державна регулятивна політика 
щодо аграрного бізнесу та механізм саморегулювання; регіональні осо-
бливості розвитку агробізнесу і сільських територіальних утворень.
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SPECIFIC OF CONJUNCTURE RESEARCH 
AND FEATURES OF UKRAINIAN AIC MARKET 
DEVELOPMENT

Summary
Inherent characteristics of a market economy multifaceted changing conditions 

in which there is reproduction process necessitates continuous research of these changes 
in the current period and their evaluation in the future. To analyze the conjuncture of AIC 
of Ukraine, it is appropriate to define the necessary conceptual apparatus and describe 
its specific features.

Market and conjuncture are basic economical categories. However, among the 
economists there is no common understanding of the nature of these categories.

In today’s realities the market should be the subject of constant surveillance. 
But in market researches themselves have no value if they are not related to management 
decisions. Therefore,  the  result of such research  is an  information  that answers  to  the 
question that is in the scope of interests of the market players.

With  deteriorating  conditions  in  a  particular  field  of AIC,  trends  amplify  in 
agricultural activities of the farmers or their outflow from the field. This is due to a low 
profitability in an agriculture of some countries. Under “market conjuncture”, we should 
understand the vector and the degree of change of the economic process elements, which 
based on a comparison of changes of the individual elements together in a dynamic.

Conjuncture is a combination of economic conditions, the state of things, cir-
cumstances that can influence the course and results of the processes in the field of in-
dividual  commodity or  regional markets.  In  fact,  it  can be defined as  the  state of  the 
economy, characterized by levels of business activity, dynamics of production and con-
sumption, the movement of prices, interest rates, exchange rate, credit and banking, in-
creased incomes, wages, dividends, etc.

Research of the conjuncture of the Ukrainian AIC covers a wide range of in-
dustrial, commercial, technical and economic issues, which allow to identify the main 
directions of economic development of each subject of market relations and the situation 
at any time due to the interaction of various conjecture’s factors.

Keywords: agricultural market, conjuncture, the profitability of AIC.
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АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ КОН’ЮНКТУРИ 
НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

Вихід  з  кризи  та  економічне  зростання  будь-якої  країни  з  ринковою 
економікою посилюється ефективним функціонуванням ринку нерухомості. За-
порукою розвитку такого ринку в країні є попит на якісні об’єкти нерухомості, 
для фінансування, проектування, зведення та управління якими необхідна узго-
джена робота команди фахівців. Цим зумовлена поява багатьох учасників ринку 
нерухомості, діяльність яких пов’язана з формуванням сучасної інфраструктури 
та  споживчої  вартості  об’єктів  нерухомості.  Структура  ринку  нерухомості  по-
роджує його функції, які можна поділити, з одного боку, на мікроекономічні, що 
визначають внутрішні способи його дії, і макроекономічні – що характеризують 
його взаємодію з іншими сегментами економіки. З іншого боку, він має загаль-
ні функції,  притаманні  кожній  ринковій  організації  (встановлення  рівноважної 
ціни, забезпечення руху інвестиційних ресурсів та ін.), і специфічні, пов’язані з 
особливими можливостями нерухомості. 

Ключові слова: ринок  нерухомості,  інвестиційний  клімат,  економіка 
України, сегменти ринку нерухомості, фактори конкурентоспроможності, девело-
пери,  іноземні інвестиції.

Ринок  нерухомості  в  Україні  переживає  складні  часи.  Кількість 
угод  зменшується,  війна  на  сході  і  непроста  економічна  ситуація  в 
країні накладають свій відбиток на його розвиток. Оскільки ринок не-
рухомості відбиває стан економіки України в цілому як об’єкт капі-
тальних вкладень, потрібно своєчасне вивчення проблеми та пошук 
шляхів виходу з кризи.

Аналіз  досліджень  і  публікацій  останніх  років.  Вагомий  внесок  у 
дослідження  теоретико-методологічних  засад  девелопменту  внесли 
вітчизняні  вчені: А. М. Асаул,  І. А.  Брижань, О.  Р. Дєгтяр,  Б. Л. Лу-
ців, Ю. М.  Коваленко,  О.  О.  Ляхова,  А.  А.  Пересада,  С.  В.  Онікієн-
ко, В. Я.   Чевганов, С. Г. Чигасов; а також зарубіжні: А. О. Бакуліна, 
А. Л.  Кексінов, І. І. Мазур, С. М. Максимов, Н. Г. Ольдерогге, Р. Пей-
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зер, В. І. Ресін, В. А. Сидоров, Є. І. Тарасевич, В. І. Шапіро, А. Фрей та 
Дж.  Фридман.

Глибоко вивчаються на сучасному етапі пошуку виходу з кризи міс-
це  та  роль  девелопменеджменту,  наприклад  в  дисертаційних  роботах 
О. О. Ляхової, І. А. Єфіменко та ін. Вивчення питань інституціоналізації 
ринку нерухомості спирається на роботи таких відомих представників 
інституціональної теорії, як С. Архієреєв, В. Аузан, Т. Веблен, В. Геєць, 
А. Гриценко, А. Дементьєв, Т. Егертссон, Дж. Коммонс, Р. Коуз, О. Мос-
ковський, Д. Норт, Р. Нуреєв, А. Олійник, В. Тамбовцев, В. Тарасевич, 
Дж. Ходжсон, О. Уільясон, О.Шаститко, О. Яременко та ін. [1; 2].

До числа недостатньо розроблених проблем слід віднести об’єктивні 
передумови й особливості  інституціоналізації ринку нерухомості, ме-
ханізми функціонування інституційно-організованих суб’єктів. 

Постановка  завдання. Основною метою статті  є проведення аналі-
тичного  та  статистичного  дослідження щодо  зміни  вектору  динаміки 
цінових позицій на ринку нерухомості України та визначення ролі ін-
ституційних учасників ринку: агентств нерухомості, девелоперів, при-
ватних (у тому числі іноземних) та інституційних інвесторів у форму-
ванні політики розвитку та виходу з кризи.

Виклад основного матеріалу  дослідження. Нажаль,  основні  показ-
ники ринку нерухомості за трьома основними складовими сегментами: 
комерційної  нерухомості,  землі  та  споживчого  житла  повністю  відо-
бражують  статистичні  показники  економіки України  в  цілому. Темпи 
інфляції  у  2015  році  за  даними  статистики  України  та  Всесвітнього 
банку склали 43,3% [3]. Абсолютно пропорційні показники мають усі 
сегменти національної економіки: промисловість, фінансовий сегмент: 
банківська система, споживчий ринок за обсягами обігу та, звичайно, 
ринок нерухомості.

На трьох основних сегментах ринку нерухомості ціни на активи се-
реднього класу змінювалися по різному та демонстрували різну дина-
міку (табл. 1, рис.1)
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Таблиця 1
Динаміка цін на нерухомість на початок 2013-2016 років

Джерело: розроблено автором.
 

Як бачимо, найбільше падіння ціни (52%) під впливом політичної та 
економічної кризи відбулося в сегменті комерційної нерухомості. Для 
цього існують об’єктивні передумови, а саме: за умови суттєвого скоро-
чення обігу споживчого ринку (оскільки платоспроможність населення 
та бізнесу різко знизилися), сегмент комерційної нерухомості виявився 
досить насиченим. У готельному сегменті події в Україні привели до 
небувалого зниження заповнюваності у 2014 році, а в офісному і тор-
говому – до значного зростання вакантності і падіння орендних ставок. 
При цьому багато девелоперів, об’єктивно оцінюючи ситуацію в країні, 
перенесли відкриття об’єктів до кращих часів [4].

На ринку землі, навпаки, сталося найменше падіння цін (30%), тому 
що земля, як актив, в Україні підлягає багатьом обмеженням і завдяки 
цьому, ринок землі найменше постраждав за параметрами кон’юнктури. 
Крім цього, на землю, як виробничий ресурс та фінансовий актив попит 
не був повністю реалізований і до кризи, і зараз зберігається досить ви-
сока зацікавленість об’єктами сільськогосподарського призначення та 
агропромислового комплексу, в тому числі з боку іноземних інвесторів.

Ринок житла підтримувався  активною внутрішньою міграцією на-
селення з територій військових дій (Донецької та Луганської областей) 
в  центральні,  західні  та  південні  регіони України. Високий  попит  на 
житлову нерухомість стимулювали як міграційні процеси, так  і криза 
банківської  системи,  в  результаті  якої  повернені  депозити  населення 
перетворилися в інвестиційній ресурс для цього сегменту. Скорочення 
демонструє і статистика будівництва. За даними Державної статистики, 
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До числа недостатньо розроблених проблем слід віднести об’єктивні пе-
редумови й особливості інституціоналізації ринку нерухомості, механізми фун-
кціонування інституційно-організованих суб’єктів.  

Постановка завдання. Основною метою статті є проведення аналітичного 
та статистичного дослідження щодо зміни вектору динаміки цінових позицій на 
ринку нерухомості України та визначення ролі інституційних учасників ринку: 
агентств нерухомості, девелоперів, приватних (у тому числі іноземних) та ін-
ституційних інвесторів у формуванні політики розвитку та виходу з кризи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нажаль, основні показники 
ринку нерухомості за трьома основними складовими сегментами: комерційної 
нерухомості, землі та споживчого житла повністю відображують статистичні 
показники економіки України в цілому. Темпи інфляції у 2015 році за даними 
статистики України та Всесвітнього банку склали 43,3% [3]. Абсолютно пропо-
рційні показники мають усі сегменти національної економіки: промисловість, 
фінансовий сегмент: банківська система, споживчий ринок за обсягами обігу та, 
звичайно, ринок нерухомості. 

На трьох основних сегментах ринку нерухомості ціни на активи серед-
нього класу змінювалися по різному та демонстрували різну динаміку (Таблиця 
1, рис.1) 

 
Таблиця 1 

Динаміка цін на нерухомість на початок 2013-2016 років 
Середня ціна се-
реднього активу 
на початок року 

Ринок комерцій-
ної та виробничої 
нерухомості «В» 

класу, $/м2 

Ринок землі 
$/0,01га 
(сотку) 

Ринок споживчого 
житла  

(економ класу) 
$/м2 

2013 3500 3100 1200 
2014 2200 2400 1150 
2015 1600 2200 650 
2016 1800 2500 700 

Відхилення 
2015/2013 -1700 (-52%) -900 (-30%) -550 (-46%) 

Відхилення 
2016/2015 +200 +300 +50 

Джерело: розроблено автором. 
  

Як бачимо, найбільше падіння ціни (52%) під впливом політичної та еко-
номічної кризи відбулося в сегменті комерційної нерухомості. Для цього існу-
ють об’єктивні передумови, а саме: за умови суттєвого скорочення обігу спо-
живчого ринку (оскільки платоспроможність населення та бізнесу різко знизи-
лися), сегмент комерційної нерухомості виявився досить насиченим. У готель-
ному сегменті події в Україні привели до небувалого зниження заповнюваності 
у 2014 році, а в офісному і торговому – до значного зростання вакантності і па-
діння орендних ставок. При цьому багато девелоперів, об'єктивно оцінюючи 
ситуацію в країні, перенесли відкриття об'єктів до кращих часів [4]. 
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за 11 місяців 2014 обсяги будівельних робіт в Україні скоротилися на 
19,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 44238 
млн.  грн.  Невелике  зростання  робіт  зафіксовано  лише  в  будівництві 
житлових будинків – на 4,8%, до 9928 млн. грн. [4].

Рис. 1. Динаміка цін на нерухомість на початок 2013-2016 років.
Джерело: розроблено автором.

Економічне зростання будь-якої країни з ринковою економікою по-
силюється  ефективним функціонуванням  ринку нерухомості.  Запору-
кою розвитку такого ринку в країні є попит на якісні об’єкти нерухо-
мості, для фінансування, проектування, зведення та управління якими 
необхідна  узгоджена  робота  команди  фахівців.  Цим  зумовлена  поява 
багатьох учасників ринку нерухомості, діяльність яких пов’язана з фор-
муванням сучасної інфраструктури та споживчої вартості об’єктів не-
рухомості. Аналізуючи кон’юнктуру та інфраструктуру ринку нерухо-
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Рис. 1. Динаміка цін на нерухомість на початок 2013-2016 років. 

Джерело: розроблено автором. 

На ринку землі, навпаки, сталося найменше падіння цін (30%), тому що 
земля, як актив, в Україні підлягає багатьом обмеженням і завдяки цьому, ри-
нок землі найменше постраждав за параметрами кон’юнктури. Крім цього, на 
землю, як виробничий ресурс та фінансовий актив попит не був повністю реалі-
зований і до кризи, і зараз зберігається досить висока зацікавленість об’єктами 
сільськогосподарського призначення та агропромислового комплексу, в тому 
числі з боку іноземних інвесторів. 

Ринок житла підтримувався активною внутрішньою міграцією населення 
з територій військових дій (Донецької та Луганської областей) в центральні, за-
хідні та південні регіони України. Високий попит на житлову нерухомість сти-
мулювали як міграційні процеси, так і криза банківської системи, в результаті 
якої повернені депозити населення перетворилися в інвестиційній ресурс для 
цього сегменту. Скорочення демонструє і статистика будівництва. За даними 
Державної статистики, за 11 місяців 2014 обсяги будівельних робіт в Україні 
скоротилися на 19,3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 
44238 млн. грн. Невелике зростання робіт зафіксовано лише в будівництві жит-
лових будинків – на 4,8%, до 9928 млн. грн. [4]. 
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мості в Україні на початок 2016 року, розглянемо співвідношення про-
позиції та попиту на основних сегментах ринку (табл. 2, рис. 2).

Таблиця 2
Співвідношення пропозиції та попиту на основних сегментах 
ринку нерухомості в Україні (за даними агентств нерухомості 

України)

Джерело: розроблено автором.

Як бачимо  з  таблиці  2,  попит на двох  сегментах –  землі  та житла 
перевищує пропозицію і завдає тенденцію до зростання цін, що і відбу-
вається в Україні від початку 2016 року. Але кон’юнктура ринку комер-
ційної та виробничої нерухомості має протилежну тенденцію. На цьому 
сегменті пропозиція значно перевищує попит. Тобто ситуація з ціновою 
динамікою найближчим часом буде залежати саме від цього сегменту. 
Ціни на ринку комерційної нерухомості почнуть зростати лише разом із 
покращенням економіки в цілому та розвитком бізнесу.

За статистикою, за один рік – 2014 обсяг операцій на ринку житло-
вої нерухомості зменшився на 40% [5]. Так само змінилися й ціни на 
об’єкти нерухомості (табл. 1). Тобто, падіння ринку за останні 2 роки 
склало  в  середньому  близько  40%,  і  найближчим  часом,  аналізуючи 
кон’юнктуру та тенденції на ринку, ми говоримо про відновлення еко-
номічних показників. 

Чинники впливу на падіння цін та скорочення операцій на ринку не-
рухомості в 2014-2015 років згруповані в таблиці 3.

Але влітку 2015 року ринок досяг «дна» і цей період став перелом-
ним. З літа – восени 2015 року почали зростати ціни на споживче жит-
ло, особисто новобудови економ класу. Піднялася оренда в комерційно-
му секторі. Літо 2015 для готельного бізнесу Одеси, Києва, Львова було 
вдалим. Заповнюваність у  готельному сегменті в Одесі склала майже 
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Економічне зростання будь-якої країни з ринковою економікою посилю-
ється ефективним функціонуванням ринку нерухомості. Запорукою розвитку 
такого ринку в країні є попит на якісні об'єкти нерухомості, для фінансування, 
проектування, зведення та управління якими необхідна узгоджена робота ко-
манди фахівців. Цим зумовлена поява багатьох учасників ринку нерухомості, 
діяльність яких пов’язана з формуванням сучасної інфраструктури та спожив-
чої вартості об'єктів нерухомості. Аналізуючи кон’юнктуру та інфраструктуру 
ринку нерухомості в Україні на початок 2016 року, розглянемо співвідношення 
пропозиції та попиту на основних сегментах ринку (таблиця 2, рис.2). 

 
Таблиця 2 

Співвідношення пропозиції та попиту на основних сегментах ринку неру-
хомості в Україні (за даними агентств нерухомості України) 

Сегменти ринку нерухомості 
 

 

Пропози-
ція, Зі 
100% 

Попит,  
зі 100 % 
 

Співвідно 
шення 

 

Динаміка 
цін на 
ринку 

Ринок комерційної та вироб-
ничої нерухомості  

12 4 +8  

Ринок землі й інших природ-
них ресурсів 

4 8 -4 

Ринок споживчого житла 5 7 -2 
РАЗОМ +2 

Джерело: розроблено автором. 
 
Як бачимо з таблиці 2, попит на двох сегментах – землі та житла переви-

щує пропозицію і завдає тенденцію до зростання цін, що і відбувається в Укра-
їні від початку 2016 року. Але кон’юнктура ринку комерційної та виробничої 
нерухомості має протилежну тенденцію. На цьому сегменті пропозиція значно 
перевищує попит. Тобто ситуація з ціновою динамікою найближчим часом буде 
залежати саме від цього сегменту. Ціни на ринку комерційної нерухомості поч-
нуть зростати лише разом із покращенням економіки в цілому та розвитком бі-
знесу. 

За статистикою, за один рік – 2014 обсяг операцій на ринку житлової не-
рухомості зменшився на 40% [5]. Так само змінилися й ціни на об’єкти нерухо-
мості (таблиця 1). Тобто, падіння ринку за останні 2 роки склало в середньому 
близько 40%, і найближчим часом, аналізуючи кон’юнктуру та тенденції на ри-
нку, ми говоримо про відновлення економічних показників.  

Чинники впливу на падіння цін та скорочення операцій на ринку нерухо-
мості в 2014-2015 років згруповані в таблиці 3. 

Але влітку 2015 року ринок досяг «дна» і цей період став переломним. З 
літа – восени 2015 року почали зростати ціни на споживче житло, особисто но-
вобудови економ класу. Піднялася оренда в комерційному секторі. Літо 2015 
для готельного бізнесу Одеси, Києва, Львова було вдалим. Заповнюваність у 
готельному сегменті в Одесі склала майже 100%. Звичайно, говорити про інвес-
тиційну привабливість ще рано, але критичний мінімум пройдений і ринок по-
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100%. Звичайно, говорити про інвестиційну привабливість ще рано, але 
критичний мінімум пройдений і ринок показує зростання з другої поло-
вини 2015 року. За прогнозами експертів, позитивна динаміка на ринку 
нерухомості, як і в економіці в цілому, буде продовжена і в 2016 році [4].

Таблиця 3
Чинники впливу на падіння цін та скорочення операцій 

на ринку нерухомості в 2014-2015 р.р.

Джерело: розроблено автором.

Міграція усередині країни, ослаблення гривні та подальша недовіра 
населення до національної валюти підтримують попит на житло, незва-
жаючи на кризу. За рахунок зниження гривні відбувся масовий відплив 
депозитів із банків, що на початку 2015 року призвело до суттєвого по-
жвавлення в економ-сегменті: заощадження, які довгі роки накопичува-
лися на «квартиру кращу», довелося вкласти у «квартиру якнайшвид-
ше». Преміальний сегмент чекав і, після певної стабілізації політичної 
ситуації у країні, останні два місяці починає дедалі жвавіше промацува-
ти ґрунт ринку. Чинники впливу на зростання цін на ринку нерухомості 
в 2016-2017  рр. згруповано в таблицю 4. 

Як бачимо, до основних чинників, що стимулюватимуть зростання 
цін на нерухомість  відносяться  як  об’єктивні:  зростання  собівартості 
капітального будівництва на тлі росту цін в економіці в цілому. Так  і 
суб’єктивні: «відкладений» попит населення та використання фінансо-
вих механізмів.

Треба  зауважити,  що  підвищення  ціни  на  об’єкти  нерухомості  на 
усіх сегментах не є головною запорукою економічного зростання та ін-
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казує зростання з другої половини 2015 року. За прогнозами експертів, позити-
вна динаміка на ринку нерухомості, як і в економіці в цілому, буде продовжена 
і в 2016 році [4]. 

 
Таблиця 3 

Чинники впливу на падіння цін та скорочення операцій  
на ринку нерухомості в 2014-2015 р.р. 

Чинники впливу  Питома вага, 
% 

1. Макроекономічні: політична та економічна нестабільність 
2. Високі темпи інфляції 
3. Девальвація національної валюти - зниження платоспромо-
жного попиту національного інвестора 
4. Відтік російського капіталу 
5. Високі кредитні ставки, відсутність іпотечного кредитуван-
ня 
6. Зростання цін на газ, електроенергію, інших комунальних 
платежів для населення - утримання інвестиційних об'єктів 
7. Відтік інтелектуально-активної молоді за кордон - звуження 
молодіжного споживчого сегмента 

22 
 
18 
 
14 
20 
 

12 
 
14 

ВСЬОГО 100 
Джерело: розроблено автором. 

 
Міграція усередині країни, ослаблення гривні та подальша недовіра насе-

лення до національної валюти підтримують попит на житло, незважаючи на 
кризу. За рахунок зниження гривні відбувся масовий відплив депозитів із бан-
ків, що на початку 2015 року призвело до суттєвого пожвавлення в економ-
сегменті: заощадження, які довгі роки накопичувалися на «квартиру кращу», 
довелося вкласти у «квартиру якнайшвидше». Преміальний сегмент чекав і, пі-
сля певної стабілізації політичної ситуації у країні, останні два місяці починає 
дедалі жвавіше промацувати ґрунт ринку. Чинники впливу на зростання цін на 
ринку нерухомості в 2016-2017  рр. згруповано в таблицю 4.  

Як бачимо, до основних чинників, що стимулюватимуть зростання цін на 
нерухомість відносяться як об’єктивні: зростання собівартості капітального бу-
дівництва на тлі росту цін в економіці в цілому. Так і суб’єктивні: «відкладе-
ний» попит населення та використання фінансових механізмів. 

Треба зауважити, що підвищення ціни на об’єкти нерухомості на усіх сег-
ментах не є головною запорукою економічного зростання та інвестиційної при-
вабливості ринку капіталу в Україні. головною метою та індикатором оживлен-
ня та позитивної динаміки ринку стане кількісна характеристика збільшення 
операцій купівлі, тобто ріст  попиту. 

Надалі потребує аналізу та вивчення, хто саме, в якій спосіб та з якими ін-
вестиційними пріоритетами буде впливати на розвиток та динаміку українсько-
го ринку нерухомості. 
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вестиційної привабливості ринку капіталу в Україні. головною метою 
та  індикатором  оживлення  та  позитивної  динаміки  ринку  стане  кіль-
кісна характеристика збільшення операцій купівлі, тобто ріст  попиту.

Надалі  потребує  аналізу  та  вивчення,  хто  саме,  в  якій  спосіб  та  з 
якими інвестиційними пріоритетами буде впливати на розвиток та ди-
наміку українського ринку нерухомості.

Таблиця 4
Чинники впливу на зростання цін на ринку нерухомості 

в 2016-2017 рр.

Джерело: розроблено автором.

Найбільш активними групами реципієнтів та продавців у 2016 році 
експерти  назвали  приватних  інвесторів  (в  основному  національних), 
комерційні банки – 42% (в процесі реалізації заставного майна), деве-
лоперів – 33% [6]. Реципієнти та продавці шукають інвесторів та тим 
самим  формують  пропозицію  на  усіх  сегментах  ринку  нерухомості. 
Але продавці, на відміну від реципієнтів, не обов’язково вкладатимуть 
отримані за свої активи гроші в капітал. Вони можуть також заощаджу-
вати та акумулювати ресурс. Тобто вони виконують на інвестиційному 
ринку як активну, так і пасивну функцію. Реципієнти ж гарантовано шу-
кають ресурс з метою інвестування в проекти. Таким чином, вони ви-
конують лише активну функцію і тим самим впливають на поліпшення 
інвестиційного клімату та підвищення інвестиційної привабливості.
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Таблиця 4 
Чинники впливу на зростання цін на ринку нерухомості в 2016-2017 рр. 

Чинники впливу Питома вага 
% 

1. Зростання ВВП, пожвавлення ринку, стабілізація макрое-
кономічних показників 
2. Зростання собівартості капітального будівництва 
3. «Відкладений» попит. У 2015 році споживчий попит був 
«заморожений» через політичну ситуацію 
4. Міграція населення всередині країни 
5.Конкуренція на вивільненому російським капіталом сег-
менті 
6. Приплив іноземних інвестицій, іноземного бізнесу 
7. Пожвавлення фінансового ринку з використанням різних 
фінансових механізмів: лізингу, факторингу 

 
17 
23 

 
16 
8 

10 
16 

 
10 

ВСЬОГО 100 
Джерело: розроблено автором. 

 
Найбільш активними групами реципієнтів та продавців у 2016 році екс-

перти назвали приватних інвесторів (в основному національних), комерційні 
банки – 42% (в процесі реалізації заставного майна), девелоперів -33% [6]. Ре-
ципієнти та продавці шукають інвесторів та тим самим формують пропозицію 
на усіх сегментах ринку нерухомості. Але продавці, на відміну від реципієнтів, 
не обов’язково вкладатимуть отримані за свої активи гроші в капітал. Вони мо-
жуть також заощаджувати та акумулювати ресурс. Тобто вони виконують на 
інвестиційному ринку як активну, так і пасивну функцію. Реципієнти ж гаран-
товано шукають ресурс з метою інвестування в проекти. Таким чином, вони ви-
конують лише активну функцію і тим самим впливають на поліпшення інвес-
тиційного клімату та підвищення інвестиційної привабливості. 

 
Таблиця 5 

Структура реципієнтів та продавців на ринку нерухомості України  
на початок 2016 року 

№ Групи реципієнтів Питома вага 
на ринку, % 

З них інозем-
них, % 

1 Приватні  25 2 
2 Девелопери  33 4 
3 Комерційні банки 42 6 

ВСЬОГО 100 12 
Джерело: розроблено автором. 
 
Як можна бачити з таблиці 5, питома вага іноземних учасників серед ре-

ципієнтів та продавців незначна – всього 12%. Це обумовлено тим, що до 2014 
року на українському ринку нерухомості були присутні в основному внутрішні 
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Таблиця 5
Структура реципієнтів та продавців на ринку нерухомості України 

на початок 2016 року

Джерело: розроблено автором.

Як можна бачити з таблиці 5, питома вага іноземних учасників серед 
реципієнтів та продавців незначна – всього 12%. Це обумовлено тим, 
що до 2014 року на українському ринку нерухомості були присутні в 
основному  внутрішні  інвестори,  а  зовнішні  були  представлені  росій-
ським капіталом. За останні 2014-2015 роки російський бізнес значно 
скоротився в структурі українського ринку, звільнивши значну нішу. Ця 
звільнена ніша від початку 2015 року активно трансформується з боку 
інших іноземців.

Рис. 2. Структура продавців на ринку нерухомості України на початок 2016 р.
Джерело: розроблено автором.
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Таблиця 4 
Чинники впливу на зростання цін на ринку нерухомості в 2016-2017 рр. 

Чинники впливу Питома вага 
% 

1. Зростання ВВП, пожвавлення ринку, стабілізація макрое-
кономічних показників 
2. Зростання собівартості капітального будівництва 
3. «Відкладений» попит. У 2015 році споживчий попит був 
«заморожений» через політичну ситуацію 
4. Міграція населення всередині країни 
5.Конкуренція на вивільненому російським капіталом сег-
менті 
6. Приплив іноземних інвестицій, іноземного бізнесу 
7. Пожвавлення фінансового ринку з використанням різних 
фінансових механізмів: лізингу, факторингу 

 
17 
23 

 
16 
8 

10 
16 

 
10 

ВСЬОГО 100 
Джерело: розроблено автором. 

 
Найбільш активними групами реципієнтів та продавців у 2016 році екс-

перти назвали приватних інвесторів (в основному національних), комерційні 
банки – 42% (в процесі реалізації заставного майна), девелоперів -33% [6]. Ре-
ципієнти та продавці шукають інвесторів та тим самим формують пропозицію 
на усіх сегментах ринку нерухомості. Але продавці, на відміну від реципієнтів, 
не обов’язково вкладатимуть отримані за свої активи гроші в капітал. Вони мо-
жуть також заощаджувати та акумулювати ресурс. Тобто вони виконують на 
інвестиційному ринку як активну, так і пасивну функцію. Реципієнти ж гаран-
товано шукають ресурс з метою інвестування в проекти. Таким чином, вони ви-
конують лише активну функцію і тим самим впливають на поліпшення інвес-
тиційного клімату та підвищення інвестиційної привабливості. 

 
Таблиця 5 

Структура реципієнтів та продавців на ринку нерухомості України  
на початок 2016 року 

№ Групи реципієнтів Питома вага 
на ринку, % 

З них інозем-
них, % 

1 Приватні  25 2 
2 Девелопери  33 4 
3 Комерційні банки 42 6 

ВСЬОГО 100 12 
Джерело: розроблено автором. 
 
Як можна бачити з таблиці 5, питома вага іноземних учасників серед ре-

ципієнтів та продавців незначна – всього 12%. Це обумовлено тим, що до 2014 
року на українському ринку нерухомості були присутні в основному внутрішні 
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інвестори, а зовнішні були представлені російським капіталом. За останні 2014-
2015 роки російський бізнес значно скоротився в структурі українського ринку, 
звільнивши значну нішу. Ця звільнена ніша від початку 2015 року активно тра-
нсформується з боку інших іноземців. 

 

 
 

Рис. 2. Структура продавців на ринку нерухомості України на початок 2016 р. 
Джерело: розроблено автором. 

 
За оцінками експертів, найбільш активними групами інвесторів (покупців) 

в 2016 будуть приватні інвестори (42%), девелопери (22%) та інвестиційні фон-
ди (36%) (таблиця 6, рисунок 3). 

 
Таблиця 6 

Структура інвесторів (покупців) на ринку нерухомості України  
на початок 2016 року 

№ Групи інвесторів Питома вага 
на ринку, % 

З них інозем-
них, % 

1 Приватні інвестори 42 6 
2 Девелопери  22 12 
3 Інвестиційні фонди 36 16 

ВСЬОГО 100 34 
Джерело: розроблено автором. 
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За оцінками експертів, найбільш активними групами інвесторів (по-
купців) в 2016 будуть приватні  інвестори (42%), девелопери (22%) та 
інвестиційні фонди (36%) (табл. 6, рис. 3).

Таблиця 6
Структура інвесторів (покупців) на ринку нерухомості України 

на початок 2016 року

Джерело: розроблено автором.

Як бачимо, в структурі інвесторів, які формують попит на ринку, пи-
тома вага іноземного капіталу значно більша, ніж на ринку реципієнтів 
і досягає 34%. Це означає, що вільна ніша, яку сформував відтік росій-
ського капіталу, заповнюється іншими інвесторами.

Рис. 3. Структура інвесторів (покупців) на ринку нерухомості України 
на початок 2016 року

Джерело: розроблено автором.
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інвестори, а зовнішні були представлені російським капіталом. За останні 2014-
2015 роки російський бізнес значно скоротився в структурі українського ринку, 
звільнивши значну нішу. Ця звільнена ніша від початку 2015 року активно тра-
нсформується з боку інших іноземців. 

 

 
 

Рис. 2. Структура продавців на ринку нерухомості України на початок 2016 р. 
Джерело: розроблено автором. 

 
За оцінками експертів, найбільш активними групами інвесторів (покупців) 

в 2016 будуть приватні інвестори (42%), девелопери (22%) та інвестиційні фон-
ди (36%) (таблиця 6, рисунок 3). 

 
Таблиця 6 

Структура інвесторів (покупців) на ринку нерухомості України  
на початок 2016 року 

№ Групи інвесторів Питома вага 
на ринку, % 

З них інозем-
них, % 

1 Приватні інвестори 42 6 
2 Девелопери  22 12 
3 Інвестиційні фонди 36 16 

ВСЬОГО 100 34 
Джерело: розроблено автором. 
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Як бачимо, в структурі інвесторів, які формують попит на ринку, питома 
вага іноземного капіталу значно більша, ніж на ринку реципієнтів і досягає 
34%. Це означає, що вільна ніша, яку сформував відтік російського капіталу, 
заповнюється іншими інвесторами. 

 

 
Рис. 3. Структура інвесторів (покупців) на ринку нерухомості України  

на початок 2016 року 
Джерело: розроблено автором. 

 
 

Тоді надалі важливо визначити, які можливості, переваги та пріоритети 
мають нові активні учасники вітчизняного ринку нерухомості. 

Вагомим чинником ефективного використання об’єктів нерухомості є їх 
висока якість та дохідність. Перед інвесторами постала нагальна проблема мак-
симізації прибутку та вчасного виконання договірних зобов’язань стосовно бу-
дівництва проекту; перед кредиторами – вчасне повернення кредитів та cплата 
відсотків; перед державними органами влади – дотримання правил оформлення 
проектної документації, використання земельної ділянки, відповідність держа-
вним нормам будівництва, забезпечення охорони навколишнього середовища. 
Сприяти розв’язанню цих проблем покликана девелоперська компанія.  

Суттєво зростає конкуренція. Тільки на 2015–2016 роки в Києві заплано-
вано понад 100 будівництв, значна частина з яких уже стартувала.  

Аналогічна ситуація складається в Одесі – це другий за інвестиційною 
привабливістю на ринку нерухомості регіон в Україні, враховуючи фактори 
транспортного коридору, курортно – рекреаційної інфраструктури та історич-
них торгівельних традицій. За інвестиційною привабливістю на ринку нерухо-
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Тоді надалі важливо визначити, які можливості, переваги та пріори-
тети мають нові активні учасники вітчизняного ринку нерухомості.

Вагомим чинником ефективного використання об’єктів нерухомос-
ті є їх висока якість та дохідність. Перед інвесторами постала нагаль-
на проблема максимізації прибутку та вчасного виконання договірних 
зобов’язань стосовно будівництва проекту; перед кредиторами – вчасне 
повернення кредитів та cплата відсотків; перед державними органами 
влади  –  дотримання  правил  оформлення  проектної  документації,  ви-
користання земельної ділянки, відповідність державним нормам будів-
ництва,  забезпечення  охорони  навколишнього  середовища.  Сприяти 
розв’язанню цих проблем покликана девелоперська компанія. 

Суттєво зростає конкуренція. Тільки на 2015–2016 роки в Києві за-
плановано понад 100 будівництв, значна частина з яких уже стартувала. 

Аналогічна ситуація складається в Одесі – це другий за інвестицій-
ною привабливістю на ринку нерухомості регіон в Україні, враховуючи 
фактори транспортного коридору, курортно – рекреаційної інфраструк-
тури та історичних торгівельних традицій. За інвестиційною привабли-
вістю на ринку нерухомості регіони (міста) України розташовуються в 
наступному порядку (з можливими незначними відхиленнями) (рис.4).

Причому  забудовуватимуть цілими кварталами. Такі  темпи  значно 
вдарять по формуванню ціни, попиту-пропозиції й виведуть конкурен-
цію на новий рівень. Ця ж ситуація призводить до того, що українські 
забудовники «старого  гарту»,  які не бажають  або не  встигли  змінити 
стандарти, згортають багато своїх проектів [7].

Рис. 4. Рейтинг інвестиційної привабливості міст України
Джерело: розроблено автором.
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мості регіони (міста) України розташовуються в наступному порядку (з можли-
вими незначними відхиленнями) (рис.4). 

Причому забудовуватимуть цілими кварталами. Такі темпи значно вда-
рять по формуванню ціни, попиту-пропозиції й виведуть конкуренцію на новий 
рівень. Ця ж ситуація призводить до того, що українські забудовники «старого 
гарту», які не бажають або не встигли змінити стандарти, згортають багато сво-
їх проектів [7]. 
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Рис. 4. Рейтинг інвестиційної привабливості міст України 

Джерело: розроблено автором. 
 

На тлі економічної кризи, яку спостерігаємо в Україні, та суттєвого зме-
ншення грошової маси у країні зростає зовнішній інвестиційний інтерес до віт-
чизняного ринку нерухомості. Іноземці бачать потенціал ринку, який обвалив-
ся, і приступають до детального вивчення пропозиції, цінових показників і ха-
рактеристик усіх сегментів. І така активність цілком обґрунтована. Уже реалі-
зували свої проекти в Україні американська й англійська компанії в сегменті 
Premium (ЖК Skyline і клубний будинок PecherskHills). Сьогодні надходять за-
явки від представників інвесторів із Туреччини, США, Азербайджану, Литви. 
Мінімальний обсяг інвестицій представників цих країн становить не менш як $5 
млн. (таблиця 8). 

Через ситуацію, яка склалася у країні, вартісні показники нерухомості та 
землі сьогодні досягли свого мінімуму, а вибір пропозицій досить різноманіт-
ний. Є значний розрив між експозицією та цінами реальних угод. Інвестори по-
чинають відчувати, а аналітики – надавати звіти про те, що дна ринку досягну-
то, далі на зниження цін не варто чекати, попереду буде період стагнації протя-
гом 2–3 років, після якої почнеться плавний підйом сектору. Саме в цей період 
хтось ще сподівається на подальше зниження цін і вичікує, комусь – дуже пот-
рібні гроші. У цей момент пощастить рішучішим, які «відповідять на дзвінок» 
із вигідною для обох сторін пропозицією. Аналітичні розрахунки показують, 
що, за відсутності форс-мажорів, входження в проект сьогодні й виведення но-
вого продукту на ринок через 1,5–2 роки буде найвигіднішим в аспекті отри-
мання максимального прибутку в перспективі найближчих п'яти років. 
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На тлі економічної кризи, яку спостерігаємо в Україні, та суттєво-
го зменшення грошової маси у країні зростає зовнішній інвестиційний 
інтерес до вітчизняного ринку нерухомості. Іноземці бачать потенціал 
ринку, який обвалився, і приступають до детального вивчення пропози-
ції, цінових показників і характеристик усіх сегментів. І така активність 
цілком обґрунтована. Уже реалізували свої проекти в Україні американ-
ська й англійська компанії в сегменті Premium (ЖК Skyline і клубний 
будинок  PecherskHills).  Сьогодні  надходять  заявки  від  представників 
інвесторів із Туреччини, США, Азербайджану, Литви. Мінімальний об-
сяг інвестицій представників цих країн становить не менш як $5 млн. 
(таблиця 8).

Таблиця 8
Топ 10 іноземних інвесторів на ринку нерухомості України

Джерело: розроблено автором.

Через ситуацію, яка склалася у країні, вартісні показники нерухомос-
ті та землі сьогодні досягли свого мінімуму, а вибір пропозицій досить 
різноманітний. Є значний розрив між експозицією та цінами реальних 
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Таблиця 8 
Топ 10 іноземних інвесторів на ринку нерухомості України 

№ 
 

Країна інвестора Сегмент переваг 

1 США Ринок житла 
Комерційна нерухомість 

2 Англія Комерційна нерухомість 
Девелопменеджмент 

3 Германія Комерційна нерухомість 
Транспортна інфраструктура 

4 Туреччина Ринок житла 
Туристичний бізнес 

5 Китай Ринок землі 
Промислова інфраструктура 

6 Литва Комерційна нерухомість 
Девелопменеджмент  

7 Азербайджан Транспортна інфраструктура 
Промислова інфраструктура 

8 Саудівська Аравія Ринок землі 
Транспортна інфраструктура 

9 Японія Ринок землі 
Промислова інфраструктура 

10 Грузія Ринок житла 
Туристичний бізнес 

Джерело: розроблено автором. 
 
Перестановка політичних сил у країні спочатку обнадіяла зарубіжних 

гравців. Вони сподіваються на полегшене розв’язання бюрократичних питань, 
пов'язаних з отриманням дозвільної документації, підведенням комунікацій, 
введенням об'єктів в експлуатацію. 

Варто також вивчити структуру інвестицій в основний капітал за джере-
лами фінансування. Нас цікавить передусім роль та місце державних коштів та 
фінансів місцевих бюджетів в структурі інвестиційного капіталу на ринку не-
рухомості. В таблиці 9 представлено інвестиції в основний капітал за джерела-
ми фінансування [8]. 

Як бачимо, основна питома вага в структурі капіталу на ринку нерухомо-
сті належить на правах власності підприємствам та організаціям – від 56,8% у 
2010 році до 72,3% у 2015 році. Кошти державного та місцевих бюджетів (на 
прикладі Одеської області) займають невелику питому вагу: від 7,9% у 2010 
році до ще менше 5,8% у 2015 році. Значно скоротилася за 5 років питома вага 
в структурі будівельного капіталу банківських кредитів: з 20,9 у 2010 році до 
10,7 у 2015 році. Це пов’язано із іпотечною кризою 2008 року, девальвацією 
гривні (з 5 грн/$ до 8 грн/$) та регуляторними обмеженнями НБУ на кредити в 
іноземній валюті. Питома вага капіталу іноземних інвесторів невелика: від 4,2% 
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угод. Інвестори починають відчувати, а аналітики – надавати звіти про 
те, що дна ринку досягнуто, далі на зниження цін не варто чекати, по-
переду буде період стагнації протягом 2-3 років, після якої почнеться 
плавний підйом сектору. Саме в цей період хтось ще сподівається на 
подальше зниження цін і вичікує, комусь – дуже потрібні гроші. У цей 
момент пощастить рішучішим, які «відповідять на дзвінок» із вигід-
ною для обох сторін пропозицією. Аналітичні розрахунки показують, 
що, за відсутності форс-мажорів, входження в проект сьогодні й виве-
дення нового продукту на ринок через 1,5-2 роки буде найвигіднішим 
в аспекті отримання максимального прибутку в перспективі найближ-
чих п’яти років.

Перестановка політичних сил у країні спочатку обнадіяла зарубіж-
них гравців. Вони сподіваються на полегшене розв’язання бюрократич-
них питань, пов’язаних з отриманням дозвільної документації, підве-
денням комунікацій, введенням об’єктів в експлуатацію.

Варто  також  вивчити  структуру  інвестицій  в  основний  капітал  за 
джерелами фінансування. Нас цікавить передусім роль та місце держав-
них коштів та фінансів місцевих бюджетів в структурі інвестиційного 
капіталу на ринку нерухомості. В таблиці 9 представлено інвестиції в 
основний капітал за джерелами фінансування [8].

Як бачимо, основна питома вага в структурі капіталу на ринку не-
рухомості належить на правах власності підприємствам та організаці-
ям – від 56,8% у 2010 році до 72,3% у 2015 році. Кошти державного 
та місцевих бюджетів  (на прикладі Одеської  області)  займають неве-
лику питому вагу: від 7,9% у 2010 році до ще менше 5,8% у 2015 році. 
Значно  скоротилася  за  5  років  питома  вага  в  структурі  будівельного 
капіталу банківських кредитів: з 20,9 у 2010 році до 10,7 у 2015 році. 
Це  пов’язано  із  іпотечною  кризою  2008  року,  девальвацією  гривні  (з 
5 грн/$ до 8 грн/$) та регуляторними обмеженнями НБУ на кредити в 
іноземній валюті. Питома вага капіталу іноземних інвесторів невелика: 
від 4,2% до 2,1%. Це обумовлено відсутністю відповідного земельного 
законодавства в Україні.

На цьому етапі оживлення економіки та політики активної євроінте-
грації дуже важлива корпоративна співпраця усіх учасників економіки: 
Держави, Бізнесу та Населення. Політика децентралізації влади в Укра-
їні передбачає посилення ролі та функцій органами місцевого самовря-
дування, зокрема пожвавлення інвестиційного клімату.

Державна політика інвестування промисловості має формуватися в 
рамках державно-приватного партнерства та прозорої системи держав-
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них замовлень. На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнер-
ства в Україні на 2015-2018 роки» необхідно розробити механізм вза-
ємодії між органами державної влади, органами місцевого самовряду-
вання, приватним сектором та інститутами громадянського суспільства 
з метою об’єднання та ефективного використання реальних інвестицій, 
зокрема в сфері інвестування нерухомості. 

Таблиця 9
Структура інвестицій в основний капітал за джерелами 

фінансування за 2010-2015рр. по Одеській області (відсотків до 
загального обсягу)

Джерело: розроблено автором.

Функція інвестування нерухомості треба і надалі передавати профе-
сійним установам на умовах прозорості, високої якості та законодавчої 
дисципліни.

Інституційні  засади державного програмно-цільового регулювання 
інвестиційної  діяльності  мають  вдосконалюватися  у  напрямку  забез-
печення  узгодженості  та  ефективної  координації  різноманітних  про-
грам, підвищення відповідальності за концентрацію та ефективне ви-
користання  ресурсів,  передбачених  для  реалізації  програм.  Доцільно 
розглянути питання щодо прийняття і реалізації «Концепції створення 
кластерів в Україні» та «Національної стратегії формування та розвитку 
транскордонних кластерів», де закладений програмно-цільовий підхід 
до активізації інвестування промисловості.

Законодавство  щодо  фінансового  лізингу  має  удосконалюватися  
шляхом внесення змін у частині чіткого визначення механізму органі-
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до 2,1%. Це обумовлено відсутністю відповідного земельного законодавства в 
Україні. 

 
Таблиця 9 

Структура інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування за 2010-
2015рр. по Одеській області (відсотків до загального обсягу) 

№  2010р., 
% 

2013р., 
% 

2015р., 
% 

1 Власні кошти підприємств та організацій 56,8 59,5,5 72,3 
2 Кредити банків та інші позики 20,9 16,8 10,7 
3 Кошти державного бюджету 4,5 6,2 4,2 
4 Кошти місцевих бюджетів 3,4 3,2 1,6 
5 Кошти населення на власне житло та бу-

дівництво 
8,4 7,6 5,8 

6 Кошти іноземних інвесторів 4,2 3,5 2,1 
7 Інші джерела фінансування 1,8 3,2 3,3 

ВСЬОГО 100 100 100 
Джерело: розроблено автором. 
 
На цьому етапі оживлення економіки та політики активної євроінтеграції 

дуже важлива корпоративна співпраця усіх учасників економіки: Держави, Біз-
несу та Населення. Політика децентралізації влади в Україні передбачає поси-
лення ролі та функцій органами місцевого самоврядування, зокрема пожвав-
лення інвестиційного клімату. 

Державна політика інвестування промисловості має формуватися в рам-
ках державно-приватного партнерства та прозорої системи державних замов-
лень. На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвален-
ня Концепції розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2015-
2018 роки» необхідно розробити механізм взаємодії між органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, приватним сектором та інститута-
ми громадянського суспільства з метою об’єднання та ефективного викорис-
тання реальних інвестицій, зокрема в сфері інвестування нерухомості.  

Функція інвестування нерухомості треба і надалі передавати професійним 
установам на умовах прозорості, високої якості та законодавчої дисципліни. 

Інституційні засади державного програмно-цільового регулювання інвес-
тиційної діяльності мають вдосконалюватися у напрямку забезпечення узго-
дженості та ефективної координації різноманітних програм, підвищення відпо-
відальності за концентрацію та ефективне використання ресурсів, передбачених 
для реалізації програм. Доцільно розглянути питання щодо прийняття і реаліза-
ції «Концепції створення кластерів в Україні» та «Національної стратегії фор-
мування та розвитку транскордонних кластерів», де закладений програмно-
цільовий підхід до активізації інвестування промисловості. 

Законодавство щодо фінансового лізингу має удосконалюватися  шляхом 
внесення змін у частині чіткого визначення механізму організації і страхування 
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зації  і  страхування  лізингових  операцій,  заходів щодо  захисту  прав 
лізингодавців та лізингоодержувачів, спрощення логістичних проце-
дур  і  надання  пільг щодо  ввезення  високотехнологічного  обладнан-
ня, створення національного фонду сприяння розвитку лізингу, який 
виступав би гарантом при інвестуванні, кредитуванні та страхуванні 
лізингових угод.

Бюджетна  підтримка  інвестиційної  діяльності  має  здійснюватися 
шляхом  зменшення  вартості  кредитів,  часткового  інвестування  інф-
раструктури,  часткового  фінансування  купівлі  прав  інтелектуальної 
власності, переважного надання державних гарантій для проектів, що 
відповідають  державним  пріоритетам  реструктуризації  промисловос-
ті. Слід переглянути амортизаційну політику у напрямку підвищення 
норм амортизації та введення амортизаційних премій, насамперед, для 
підприємств, наукових і конструкторських підрозділів переробної про-
мисловості,  що  випускають  високотехнологічну  продукцію.  З  метою 
активізації  залучення  інвестицій  у  промисловість  через  інструменти 
фондового ринку необхідно законодавчо встановити вимоги щодо зрос-
тання  статутного  капіталу  підприємств,  це  зумовить  потребу  в  емісії 
нових акцій, призведе до збільшення кількості акцій промислових під-
приємств на фондовому ринку України та більш активного перетворен-
ня фінансових інвестицій у реальні [9].
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 
С ПОЗИЦИЙ КОНЪЮНКТУРЫ НА РЫНКЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Аннотация 
Выход  из  кризиса  и  экономический  рост  любой  страны  с  рыночной 

экономикой  сопровождается  эффективным функционированием рынка недвижи-
мости.  Необходим  активный  рыночный  спрос  на  качественные  объекты  недви-
жимости, для финансирования, проектирования и управления которыми необхо-
дима согласованная работа команды специалистов. Этим обусловлено появление 
профессиональных участников рынка недвижимости, деятельность которых связа-
на с формированием современной инфраструктуры и потребительской стоимости 
объектов недвижимости. Структура рынка недвижимости порождает его функции, 
которые можно разделить, с одной стороны, на микроэкономические, определяю-
щие внутренние способы его действия, и макроэкономические - характеризующие 
его взаимодействие с другими сегментами экономики. В статье проанализированы 
ценовая динамика на объекты недвижимости в Украине на начало 2016 года, ожив-
ление инвестиционного спроса, структура иностранных инвесторов и необходимые 
меры по улучшению инвестиционного климата как Украины в целом, так и Одес-
ского региона.

Ключевые слова:  рынок  недвижимости,  инвестиционный  климат, 
экономика Украины, сегменты рынка недвижимости, факторы конкурентоспособ-
ности, девелоперы, иностранные инвестиции.
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INVESTMENT ANALYSIS OF UKRAINIAN ECONOMY 
FROM THE PERSPECTIVE OF PROPERTY MARKET

Summary
The object of study in the article is the financial and economic relations on the 

formation of the investment climate in the Ukrainian property market. The article stud-
ies  investment attractiveness of  three major  real estate market  segments: commercial, 
residential and land from the standpoint of the dynamics of price situation and determine 
measures to improve the investment climate. Methods of statistical, graphical and eco-
nomic analysis were used. By the statistical methods assessments of the situation on the 
market were analyzed. By the structural and functional method the nature and structure 
of  the mechanism of foreign capital attracting was determined. Methodology compre-
hensive approach helped achieve the following results: factors, influencing the situation 
on the market; term vector, changing the dynamics of price indices for assets; precondi-
tions intensified competition investors, especially foreign, in the market of real assets; 
ways of the investment climate at the property market improving. 

The main conclusion of the article is grounded analysis of the need to improve 
the investment climate in Ukraine through the early involvement of foreign capital in real 
estate assets. The increase in transactions in the real estate assets of real investment will 
affect the real economy.

Keywords: property market,  investment climate, economy of Ukraine, prop-
erty market segments, competitive factors, developers, foreign investments.

References

1.  Liakhova, О. О. Developers’ki kompanii na rynku nerukhomosti [Real es-
tate companies at  the property market]. Retrieved from http://www.  irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis. [in Ukrainian].

2.  Yefimenko,  І. А.  Instytualizatsiia rynku nerukhomos’ti v transformatsiinii 
ekonomitsi  [Instutualization  of  property market  in  the  conditions  of mar-
ket economy]. Retrieved from www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi.../cgiirbis_64. [in 
Ukrainian].

3.  Richna  infliatsiia v Ukraini  [Annual  inflation  in Ukraine]. Retrieved from 
http://index.minfin.com.ua/. [in Ukrainian].

4.  Ahenstvo nerukhomosti “Dominant” [Real estate agency “Dominant”]. Re-
trieved from http://www uman-dominant.com.ua/. [in Ukrainian].

5.  Operatsii kupli-prodazhu na rynku zhytlovoi nerukhomosti  [Operations of 
purchase and sale at the property market]. Retrieved from  http://ukr.segod-
nya.ua/economics/realty/ Infografika.html. [in Ukrainian].



113

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 14. Вип. 3 (31) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 14. Issue 3 (31)    ISSN 2413-9998

6.  Developery na rynku Ukrainy [Developers at  the Ukrainian property mar-
ket].  Retrieved from  http://www.kyivmiskbud.ua/upload/files.  [in Ukrai-
nian].

7.  Yak inozemni investytsii formuiut’  rynok nerukhomosti v Ukraiini  [How 
foreign investments form Ukrainian property market]. Retrieved from http://
forbes.ua/ua/opinions/1404511-yak-zakordonni-investiciyi-formuyut-rinok-
neruhomosti-v-ukrayini. [in Ukrainian].

8.  Ahenstvo investytsii Odes’koi ODA  [Investment  agency  of  ODA].  Re-
trieved from oda.odessa.gov.ua/.../departament-agentstvo-z-pitan-nvesticj-
ta-rozvitku. [in Ukrainian].

9.  Baltserovich dal retsept «shokovoy terapii» dliia Ukrainy [Baltserovich gave 
the recipe of shock therapy for Ukraine]. Retrieved from http://hvylya.org/
news/digest/baltserovich-dal-retsept-shokovoy-terapii-dlya-ukrainyi.html. 
[in Russian].  



114

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 14. Вип. 3 (31) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 14. Issue 3 (31)    ISSN 2413-9998

УДК 342.9

О. В. Стукаленко,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного та господарського права
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Французький бульвар 24/26, м. Одеса, 65058, Україна
e-mail: stukalenko@bk.ru

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ  ТА ПРАВОВІ ТРЕНДИ 
РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

У  статті  висвітлюються  питання  пов’язані  з  пріоритетами  науково-
технічної  та  нормативно-правової  діяльності  будівельної  галузі  України.  На-
водиться  перелік  основних  актуальних  проблем  будівельної  галузі  України  та 
з’ясовуються їх особливості. Приділяється увага висвітленню можливих шляхів 
подолання цих недоліків. Акцентується увага на тому, що  розвиток та модерні-
зація будівельної галузі є запорукою не лише підвищення рівня життя населення 
за рахунок введення в експлуатацію якісної та безпечної для здоров’я будівельної 
продукції,  але й  сприятиме покращенню  інвестиційної привабливості України. 
Тому, в статті зазначені актуальні аспекти науково-технічного забезпечення роз-
витку будівельної галузі.

Ключові слова: будівельна галузь, будівельне право, законодавство, прі-
оритети науково-технічної діяльності, пріоритети нормативно-правової діяльності

В умовах економічної та політичної   кризи   питання ефективності 
державного  управління    стоїть  дуже  гостро.  Так  як, без  ефективного 
державного регулювання забезпечити розвиток будівельної галуззі не-
можливо. Будівельна діяльність складне правове явище. Тому сьогод-
ні,  у  період  динамічного  розвитку  суспільних  відносин,  дослідження 
питань пов’язаних  із  розвитком будівельних  відносини України  є  не-
можливим  без розгляду впливу різник чинників, як внутрішнього так і 
зовнішнього характеру. Наприклад, на вимогу ЄС національним орга-
нам публічної влади за допомогою комплексу адміністративних, еко-
номічних,  фінансових  та  інших  необхідних  заходів  слід  поступово 
вирішити наступні питання: усунення технічних та адміністративних 
бар’єрів для  торгівлі;  прискорення уніфікації  та  застосування  євро-
пейських  стандартів;  забезпечення  вільного  переміщення  товарів  у 
відповідності  до  законодавства  внутрішнього  ринку;  впровадження 
сертифікації, оцінки відповідності та знаку маркування CE у відпо-
відності до директив Нового та Глобального підходу; оснащення дію-
чих структур нагляду за ринком та оцінки відповідності обладнанням 
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та  забезпечення  навчання  для  створення  сумісної  адміністративної 
інфраструктури; забезпечення належного впровадження нового зако-
нодавства про державні закупівлі; завершення роботи щодо взаємо-
визнання та уніфікації доробків у не гармонізованих сферах.

Все вище зазначене, вимагає  перегляду існуючого механізму регу-
лювання будівельними відносинами. Також, необхідно враховувати, що 
відсутні   фундаментальні роботи   по аналізу стану будівельної діяль-
ності в Україні  та пливу на неї певних факторів.  

Аналіз досліджень  і публікацій останніх років дозволяє стверджу-
вати,  що  запропонована  тема  є  недостатньо  розробленою  і  носить 
фрагментарний    характер.  Наприклад,  характеристика  забезпечення 
гармонізації стандартів у будівельній галузі в ЄС та України не става-
ла  об’єктом наукового дослідження, однак деяким  аспектам цього пи-
тання були присвячені наукові праці М. Л. Гринберга, Н. Г. Салухіна, 
О.  М. Язвінської та інших авторів. І. М. Миронець досліджував адмі-
ністративно-правове регулювання будівельної діяльності в Україні. Але  
наукові дослідження не завжди супроводжувалися реальною спрямова-
ністю їх результатів на втілення у державно-правову практику. 

На підставі аналізу наукової  літератури, можно стверджувати, що дане 
питання залишилося фактично поза інтересів  українських науковців.

У даній статті,  ґрунтуючись на теоретичних дослідженнях й поло-
женнях законодавства, пропонується дослідити особливості, сутність, 
загальні засади та проблеми здійснення ефективного регулювання бу-
дівельною  діяльністю.  Для  її  досягнення  передбачається    вирішення 
наступних  завдань:  а)  проаналізувати  основні  підходи  до  розуміння 
впливу науково-технічних та правових чинників на будівельну галузь 
в національній  та  закордонній   науковій літературі; б) розкрити плив 
певних чинників на здійснення будівельної діяльності. 

Подальшого  розвитку  та  обговорення  потребують  питання щодо 
науково-технічного  забезпечення  сейсмостійкого  будівництва,  жит-
лового  та  цивільного  будівництва,  науково-технічного  супроводу 
при  спорудженні  об’єктів  спортивного  комплексу,  науково-техніч-
ної складової  інженерних вишукувань у будівництві, сучасного ста-
ну  будівельної  науки  у  вирішенні  проблем  будівництва  у  складних 
інженерно-геологічних  умовах,  освоєння  та  організації  підземного 
простору,  досвіду  експлуатації,  нагляду  та  реконструкції  будівель  і 
споруд, розроблення нормативно-технічної бази з пожежної безпеки 
будівель та споруд, наукового забезпечення дорожнього будівництва, 
інформаційних технологій у системі забезпечення ефективної робо-
ти будівельної галузі, науково-технічної основи розвитку цементної 
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промисловості, проектування підприємств металургійної промисло-
вості тощо.

Зазначені аспекти наукової діяльності мають лягти в основу визна-
чення пріоритетних напрямків науково-технічного розвитку галузі.

Одним із них є формування національної нормативної бази, який 
включає:

−	 науковий напрям, що вимагає від виконавців специфічних на-
вичок та фахових знань як на рівні об’єкта стандартизації, так і щодо 
місця нормативу в загальному масиві нормативної бази;

−	 результат реалізації розробок в інших наукових напрямах;
−	 важіль застосування галузевої науки на виробництві.
Україна  мала  недостатній  власний  досвід  щодо  нормування  та 

стандартизації за радянських часів. Водночас протягом останніх ро-
ків  активно  формується  національна  школа  нормування  у  будівни-
цтві, головними завданнями якої є: гармонізація нормативної бази з 
напрацюваннями технічно розвинутих країн; гармонізація процедур 
оцінки відповідності з процедурами технічно розвинутих країн; по-
ширення нормативної бази на весь період життєвого циклу об’єктів 
будівництва. При цьому  зазначений процес повинен  сприяти підви-
щенню конкурентоспроможності національного виробника та проек-
тувальника, а не його знищенню. Впродовж наступних років повинно 
бути утворено в Україні нормативну базу,  здатну до  інтегрування у 
світовий нормативно-правовий простір.

Серед актуальних проблем будівельної галузі є подовження ресур-
су безаварійної експлуатації будівель та споруд. Темпи капітального 
будівництва в Україні не забезпечують потреби виводу з експлуатації 
будівель  та  споруд, що  відпрацювали  свій  ресурс.  Над  вирішенням 
цього проблемного питання необхідно зосередити увагу всіх науко-
во-технічних ланок галузі та скоординувати їх діяльність. Спільні дії 
Мінрегіонбуду  та  наукового  загалу  мають  певні  напрацювання,  як, 
наприклад,  затверджені  будівельні  норми  «Житлові  будинки.  Рекон-
струкція та капітальний ремонт». Розпочато роботу над нормативом 
«Технічний  нагляд  за  будівлями,  спорудами  та  будівельними  кон-
струкціями при експлуатації». Однак це лише невелика частка заходів, 
яких слід вжити.

Існують певні проблеми і у сфері промислового будівництва. Від-
сутні у достатній кількості державні установи, спроможні на профе-
сійному  рівні  визначати  об’ємно-планувальні  та  конструктивні  па-
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раметри залежно від обраної технології та експлуатації промислової 
споруди. Як наслідок,  практикується  закупівля не  завжди безпечних 
зарубіжних технологій, відсутній системний підхід до розміщення та-
ких виробництв. Зокрема мають місце випадки розташування підпри-
ємств у житлових масивах та санаторно-курортних зонах.

Реальним  інструментом  забезпечення  врахування  інтересів  дер-
жави  і  територій  при  формуванні  промислової  забудови  є  система 
територіальних організацій у промисловому будівництві, яка переві-
рена часом і має право на існування.

Індустріалізація  будівництва  завжди  була  і  залишається  пріо-
ритетним  напрямом  у  розвитку  будівельної  галузі,  оскільки  може 
розв’язати  низку  проблем щодо  зниження  вартості  об’єктів,  скоро-
чення строків будівництва, підвищення рівня контрольованої якості 
продукції у заводських умовах.

Сьогодні в Україні при будівництві багатоквартирних будинків за-
стосовуються системи «КУБ-2,5» та «Аркос», зокрема у містах Пол-
тава, Мелітополь та  інші.  Інженерних проблем при  їх впровадженні 
виникає достатньо. Суттєвої науково-технічної підтримки потребують 
індустріальні методи швидкісного  індивідуального житлового будів-
ництва. В  зонах  стихійного  лиха  на  заході України  обстеження жит-
лової  забудови підтвердило  ефективність  застосування  проектів,  зо-
крема за системами каркасного будівництва. Однак цими проектами 
не вичерпуються індустріальні можливості. Сприяння впровадженню 
таких технологій під пильним наглядом науковців має бути одним із 
пріоритетів.

В Україні 70% територій характеризуються складними інженерно-
геологічними  умовами.  Слід  відзначити,  що  сейсмостійке  будівни-
цтво та основи і фундаменти – це ті напрями, що на сьогодні вважа-
ються нормативно врегульованими. Україна перша на теренах СНД 
прийняла будівельні норми із сейсмостійкого будівництва, які стали 
основою для відповідних робіт у Азербайджані  і Молдові. Водночас 
впровадження нормативу в Україні виявило істотні прогалини, що по-
требує суттєвого доопрацювання документа.

Введено в дію будівельні норми з проектування основ і фундамен-
тів. Під час розроблення цього документа використано дані  власти-
востей ґрунтів у редакції СРСР 60-х років. Тому сьогодні є потреба 
у  перегляді  методик  випробування  ґрунтів. Мінрегіонбудом  затвер-
джено  такі  два  нормативи,  як  «Захист  від  небезпечних  геологічних 
процесів.  Основні  положення  проектування»  і  «Інженерний  захист 
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територій та споруд від підтоплення та затоплення». Однак пробле-
матика цими документами не вичерпується.

Останнім часом прийнято низку нормативів, частину з яких можна 
вважати точкою відліку у розвитку національної нормативної бази. Це 
«Основні вимоги до будівель, принципи забезпечення надійності та 
конструктивної безпеки», «Навантаження  і впливи». На об’єктному 
рівні найбільш вагомими є «Мости і труби», «Висотні будинки», «Те-
плова  ізоляція»  та  «Фасадне  утеплення».  Загалом,  прийнято  понад 
60 нормативних документів. На жаль, ці нормативи не застосовують-
ся у проектуванні повною мірою.

Напрям інженерного забезпечення найбільш сприятливий для ак-
тивного запозичення прогресивних інноваційних технологій та досві-
ду Європи.  Ринок України  насичений  високоефективним обладнан-
ням:  автономне  опалення,  рекуперація,  застосування  комбінованих 
систем опалення на електричних котлах, димовідведення, облік, регу-
лювання теплоспоживання. Нормативну базу за цим напрямом Мін-
регіонбуд орієнтує на гармонізацію. Протягом останніх років введе-
но за проблематикою близько 20 нормативних документів. У роботі 
знаходяться – «Опалення та вентиляція», «Внутрішній водопровід та 
каналізація», на перегляді  –  «Газопостачання». Водночас  технічний 
рівень проектів, що реалізуються, значно поступається аналогам тех-
нічно розвинутих держав.

Ефективне використання енергетичних ресурсів має бути держав-
ним пріоритетом, у тому числі  і в будівельній галузі. Використання 
нетрадиційних  джерел  енергії  –  енергії  сонця,  тепла  землі,  біогазу, 
місцевого  палива,  потребують  активного  опрацювання  на  стадії  пі-
лотних проектів.

Важливим напрямом є розвиток виробництва продукції будівель-
ного призначення. За останні роки питома вага імпорту зменшилася. 
Вводяться у дію потужності за основними видами виробів, спромож-
ні задовольнити потреби ринку. Україна за запасами нерудних копа-
лин посідає одне з провідних місць у світі. Баланс імпорту-експорту 
сировини  –  позитивний,  готових  виробів  –  негативний.  За  останні 
роки набуло чинності близько 350 нормативів стосовно будівельних 
виробів.  При  скороченні  попиту  на  будівельну  продукцію  у  період 
кризових  явищ  загострюється  конкуренція  серед  постачальників  і 
переваги  формуються  не  завжди  цивілізовано.  Підвищення  якості 
будівельних  виробів  у  комплексі  з  розвитком національної  системи 
оцінки відповідності безумовно має бути пріоритетом.



119

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 14. Вип. 3 (31) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 14. Issue 3 (31)    ISSN 2413-9998

Одним із головних факторів впливу на розвиток галузі є організація 
містобудівного процесу,  розроблення  і  оновлення містобудівної  доку-
ментації на регіональному та місцевому рівнях, вдосконалення механіз-
мів адміністративно-правового забезпечення процесів стандартизації.

Ситуацію, що склалась, не можна назвати задовільною. Лише тре-
тина  населених  пунктів  України  забезпечена  чинними  генеральними 
планами. Практично кожен населений пункт вимагає перегляду меж, а 
великі міста не мають змоги резервувати земельні ділянки для будівни-
цтва доступного житла, оскільки обмежені існуючою зоною забудови.

У  цій  ситуації  варто  запозичити  досвід  розвитку  містобудівно-
го процесу передових країн, орієнтований на  автоматизовані  системи 
управління із застосуванням геоінформаційних систем, де при реаліза-
ції  завдань використовуються просторово-орієнтовані дані державних 
геоінформаційних ресурсів.  Їх створення і впровадження на території 
держави потребує єдиної системи координат та картографічної основи.

Сьогодні в Україні загальнодержавна картографічна основа, у тому 
числі і населених пунктів, у своїй основі містить дані понад 20-річної 
давності, а їх планово-висотні системи не прив’язані до Державної гео-
дезичної референтної системи координат, введеної у 2007 році. За таких 
умов фінансування робіт із розроблення містобудівної документації на 
регіональному та місцевому рівнях є неефективним, оскільки унемож-
ливлюється  отримання  даних, що  дозволили  б  сформувати  загально-
державний  ресурс  єдиного  автоматизованого  обліку  нерухомості,  ма-
теріальної  і  фінансової  баз  для  регулювання  державних  капітальних 
вкладень та приватних інвестицій у розвиток населених пунктів і тери-
торій на місцевому, регіональному та державному рівнях. Недостатні-
ми залишаються теоретичні та наукові напрацювання для впроваджен-
ня геоінформаційних технологій, створення містобудівного кадастру та 
формування відповідних баз даних, просторово-орієнтованої галузевої 
інформації як складової державних геоінформаційних ресурсів.

Одним із напрямів галузевого і регіонального розвитку, що і на-
далі  матиме  пріоритетне  значення,  залишається  збереження  архі-
тектурно-містобудівної  спадщини. В  умовах  інтенсивного містобу-
дівного  розвитку  населених  пунктів  реалізація  цього  завдання  ви-
магає системного вдосконалення та розвитку нормативно-правової, 
методологічної, наукової баз, організаційної структури діяльності у 
напрямку збереження історичної забудови як повноцінної складової 
містобудівного середовища.
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У цьому контексті набувають актуальності питання щодо забезпе-
чення  спадщини  обліковою  документацією,  впровадження  ефектив-
них технологій консервації та реставрації, кадрового забезпечення на 
всіх етапах реставраційного процесу.

Покращити ситуацію щодо науково-технічного розвитку можливо 
за умови залучення фінансового ресурсу на всіх рівнях господарюван-
ня. Реальними джерелами фінансування може стати комерціалізація 
науки,  адже результат наукової  діяльності  як  інноваційний продукт 
має свою грошову вартість і повинен купуватись користувачем. Інно-
ваційна діяльність може забезпечуватися шляхом запровадження на-
уково-технічного супроводу особливо масштабних об’єктів будівни-
цтва, а також розроблення стандартів організацій України. Окремим 
джерелом фінансування  міг  би  стати  спеціальний фонд  державного 
бюджету, який має наповнюватись за рахунок відрахувань від діяль-
ності учасників будівельного ринку.

Прикладом  цього  може  слугувати  позитивний  досвід  Білорусі 
щодо утворення подібного  інноваційного фонду у будівельній  га-
лузі, спрямованого на модернізацію системи наукових досліджень, 
де  встановлено  відрахування  від  профільних  організацій  у  розмі-
рі  12,5  відсотків  від  собівартості  продукції.  У  разі  відрахувань  в 
Україні  на  зазначені  цілі  в  обсязі  сотих  частин  відсотка,  їх  сума, 
за підрахунками, становила б у рази більше від обсягу асигнувань 
галузі з державного бюджету. Зазначена процедура має бути врегу-
льована на законодавчому рівні.

За роки незалежності в Україні сформовано наукові школи за осно-
вними напрямами науково-технічної діяльності в сферах будівництва, 
містобудування,  архітектури,  промисловості  будівельних  матеріалів, 
що дозволяє забезпечити сталий розвиток будівельного комплексу.

Науково-технічний  прогрес  у  будівництві  потребує  випереджу-
вального розвитку національної будівельної науки, підвищення ефек-
тивності досліджень, створення необхідних економічних, матеріаль-
но-технічних,  організаційних  і  соціально-психологічних  умов  для 
прискорення масштабного застосування інноваційних розробок.

Науково-технічна діяльність будівельного комплексу потребує по-
дальшого  удосконалення,  інтенсифікації  та  більш  ретельного  коор-
динування досліджень шляхом створення перспективних програм як 
на рівні функціональних систем, так і на рівні стратегічних завдань, 
оновлення  експериментальної  бази  наукових  установ,  розроблення 
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нормативно-правових  механізмів  створення  інноваційно-привабли-
вого продукту, заохочення до наукової діяльності організацій, фахів-
ців і, головним чином, молодих спеціалістів.

Генеруючим чинником у досягненні позитивної динаміки науково-
го розвитку вітчизняного будівельного комплексу є діяльність Мініс-
терства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунально-
го господарства України. Міністерством багато досягнуто у напрямку 
нормативного  та нормативно-правового  забезпечення  галузі шляхом 
послідовного  збільшення  частки  технічного  регулювання  ринку  по 
відношенню до дозвільних процедур.

Важливим кроком у напрямку врегулювання питання адаптації на-
ціональної законодавчої бази до відповідної європейської стало при-
йняття Закону України «Про будівельні норми». На виконання поло-
жень  зазначеного  Закону  Кабінет Міністрів  України  затвердив  Пе-
релік  центральних  органів  виконавчої  влади,  до  повноважень  яких 
належить  питання  нормування  у  будівництві.  У  роботі  знаходиться 
Програма перегляду державних будівельних норм.

Утілення цих завдань потребує подальшої систематизації та залу-
чення широкого науково-технічного загалу.

Нинішній загальний рівень розвитку галузевої науки через певні 
прогалини у  законодавстві,  на жаль,  відстає  від рівня розвитку ака-
демічної науки, а це, у свою чергу, впливає на її сприйняття та розви-
ток. З огляду на це, використання наукового потенціалу в  галузі має 
обмежений, суто локальний характер. Це певною мірою зумовлено  і 
станом  ринкових  відносин,  тимчасовим  зниженням  попиту  на  буді-
вельну продукцію, що призводить до незадовільного стану фінансу-
вання науки, підтримання експериментальної бази, підготовки кадрів 
вищої кваліфікації.

Здебільшого наукова діяльність у будівельному комплексі утриму-
ється за рахунок збереження існуючих будинків і споруд, їх обстежен-
ня та паспортизації,  запобігання та ліквідації наслідків аварій. Мен-
шою мірою ця діяльність поширюється на відпрацювання та впрова-
дження нових технічних та технологічних рішень.

З  метою  активізації  науково-технічної  та  нормативно-правової 
діяльності  та  підвищення  престижу  будівельної  науки  як  запоруки 
ефективного розвитку будівельного комплексу в цілому, можливо ви-
значити основні пріоритети науково-технічної та нормативно-право-
вої діяльності у будівництві:

−	 створення основ будівельної науки;
−	 формування  національної  нормативної  бази,  інтегрованої  у 
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міжнародний нормативно-правовий простір технічного регулювання 
у будівництві;

−	 нормативне  та  науково-методичне  забезпечення  надійності  та 
безаварійної експлуатації будівель і споруд;

−	 індустріалізацію будівництва на новій технічній основі;
−	 будівництво  у  складних  інженерно-геологічних  та  сейсмічних 

умовах;
−	 застосування ефективних конструктивних та планувальних рі-

шень;
−	 упровадження інноваційних рішень в інженерному забезпеченні бу-

дівель та споруд;
−	 створення об’єктів з раціонального використання енергетичних ре-

сурсів;
−	 розвиток  виробництва  високоефективної  продукції  будівельного 

призначення;
−	 наукове забезпечення містобудівного процесу;
−	 збереження архітектурно-містобудівної спадщини;
−	 підвищення рівня кваліфікації персоналу;
−	 розробка  та  впровадження  оригінальних  концептуальних  рішень 

щодо структурного реформування системи правового регулювання стан-
дартизації у будівельній галузі.

Актуальним є розгляд пріоритетних питань технічного розвитку осно-
вних  секторів  будівництва,  у  тому  числі  проектування  і  спорудження 
об’єктів соціальної сфери, промисловості, енергетики, комунального гос-
подарства, транспорту та інших напрямків, та розробка пропозицій щодо 
запровадження обов’язкового науково-технічного супроводу будівництва 
особливо складних, нестандартних об’єктів та внесення змін у законодав-
ство у напрямку обмеження тендерів на зазначений вид робіт.

Важливим напрямком роботи є опрацювати механізми:
−	 широкого  залучення  до  планування  територій  кваліфікованих  інже-

нерних вишукувальних організацій;
−	 включення невід’ємною складовою у інвестиційний процес робіт з ви-

шукування;
−	 внесення змін у принципи проведення експертизи проектної докумен-

тації, які повинні включати підтвердження експертами якості результа-
тів досліджень та випробувань ґрунтів.
Подальшого розвитку потребують питання щодо утворення механізмів 

технічної легалізації нових технологій багаторазового застосування у жит-
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ловому будівництві та щодо підвищення статусу базових організацій у на-
прямку впровадження науково-технічної політики у будівництві.

Актуальним є розгляд можливості удосконалення науково-методич-
ної,  законодавчої  та нормативної бази містобудівного проектування у 
напрямках:

−	 урахування особливостей розвитку територій та стану наявної міс-
тобудівної документації;

−	 інтеграції до єдиного простору країн СНГ та Євросоюзу у плануванні 
та зонуванні територій на базі визначення та створення переліку норматив-
них документів, єдиної методики дослідження територій, аналізу та моні-
торингу їх стану, організації розвитку.

У  жовтні  2008  року  в  Україні  набули  чинності  шість  державних 
будівельних норм підкласу В  1.2  «Система  забезпечення  надійності 
та безпеки будівельних об’єктів»,  а саме: «Основні вимоги до буді-
вель  і  споруд. Механічний  опір  та  стійкість»,  «Основні  вимоги  до 
будівель  і споруд. Пожежна безпека», «Основні вимоги до будівель 
і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захисту навколишньо-
го природного середовища», «Основні вимоги до будівель і споруд. 
Безпека експлуатації», «Основні вимоги до будівель і споруд. Захист 
від шуму», «Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії та 
тепловий захист».

Актуальність розроблення такого пакета документів визначається 
необхідністю розвитку системи нормативно-правового  забезпечення 
будівництва в країні. Документи створені згідно з положеннями Тех-
нічного  регламенту будівельних  виробів, будівель  і  споруд,  в якому 
встановлено шість основних вимог до будівельних виробів, будівель  і 
споруд, а саме:
−	 забезпечення механічного опору та стійкості – навантаження на 

споруду під час зведення та експлуатації не повинне призводити 
до руйнування  її в цілому чи окремих  її частин  і деформації, 
більшої за ту, що допускається будівельними нормами;

−	 дотримання  таких  вимог  пожежної  безпеки:  збереження  не-
сучої здатності конструкцій протягом визначеного часу; обме-
ження  поширення  вогню  та  диму  в  споруді,  а  також  на  сусідні 
споруди  і  прилеглі  території;  забезпечення  евакуації  людей  із 
споруди або їх рятування в інший спосіб; забезпечення безпеки ря-
тувальних команд;

−	 забезпечення безпеки життя  і  здоров’я людей та захисту навко-
лишнього природного середовища – споруда повинна відповіда-
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ти вимогам законодавства з питань охорони здоров’я людей та 
навколишнього природного середовища;

−	 забезпечення безпеки експлуатації – у процесі експлуатації спо-
руд повинні бути виключені ризики нещасних випадків;

−	 забезпечення захисту від шуму – рівень шуму та вібрації у спору-
дах не повинен перевищувати встановлені норми;

−	 забезпечення  економії  енергії  –  під  час  проектування,  зведення 
споруди та її обладнання слід забезпечити ефективне використан-
ня енергії, необхідної для експлуатації, з урахуванням кліматич-
них умов.
Ці вимоги майже співпадають з основними вимогами до виробів, 

будівель і споруд, що наведені в Директиві Ради Європейського Со-
юзу 103/106/ЕЕС про зближення законів, підзаконних актів та адмі-
ністративних  положень  держав-членів  Ради  стосовно  будівельних 
виробів.

В  Європейському  Союзі  вищезгадана  Директива  практично  на 
законодавчому  рівні  визначає  питання  технічного  регулювання  в 
країнах  ЄС.  Зазначені  в  Директиві  основні  вимоги  деталізуються 
в шести тлумачних документах. Інтерпретації положень Директи-
ви присвячені також керівні та інформаційні документи. Під цими 
документами  знаходяться  стандарти  та  європейські  технічні  ухва-
лення, виконання яких є засобом підтвердження відповідності про-
дукції  вимогам Директиви.  В Україні  є  Технічний  регламент  буді-
вельних виробів, будівель і споруд, у розвиток положень якого ство-
рено шість  державних  будівельних норм,  в  яких  визначені  основні 
положення основних вимог до будівель і споруд, і проект настанови, 
в якій надані переклади термінів до цих вимог. Практично ці пред-
ставлені документи є вимогами до державних будівельних норм та 
регламентних технічних вимог. За цими документами ідуть норми, 
стандарти, технічні умови та свідоцтва на конкретну продукцію.

Таким чином, на сьогодні ми маємо певну аналогію з підходом, ха-
рактерним як на регіональному рівні (мається на увазі ЄС), так і на між-
народному – ІSO, ІЕС. Крім того, і це головне, завдяки такому підходу на 
системному рівні можуть вирішуватись сучасні питання нормативно-
правового забезпечення стандартизації будівельної галузі України.

Вищезазначені  будівельні  норми  розповсюджуються  на  будівельні 
об’єкти різного призначення на всіх етапах їх життєвого циклу та визна-
чають основні положення основних вимог до будівель і споруд, визначе-
них Технічним регламентом. Положення цих норм використовуються при 
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створенні технічних завдань на розробку регламентних технічних умов і 
будівельних норм. Ці норми є основою для оцінювання будівельних виро-
бів у випадках, коли виробник не застосовує існуючі нормативні докумен-
ти або застосовує їх лише частково і у разі відсутності керівних докумен-
тів, які можуть бути застосовані для розроблення технічного свідоцтва.

На підставі вищевикладеного слідує, що розвиток та модернізація 
будівельної галузі є запорукою не лише підвищення рівня життя на-
селення за рахунок введення в експлуатацію якісної та безпечної для 
здоров’я будівельної продукції, але й сприятиме покращенню інвес-
тиційної  привабливості  України.  Тому,  актуальними  аспектами  на-
уково-технічного  забезпечення розвитку будівельної  галузі можливо 
вважати наступні:

−	 пріоритети розвитку будівельної науки на сучасному етапі;
−	 роль  впливу  громадських організацій на  розвиток будівельної 

науки;
−	 шляхи співпраці академічної і галузевої науки;
−	 науково-технічне  забезпечення  ефективної  роботи  будівельної 

галузі;
−	 питання  підвищення  ролі  вищої  школи  у  науково-технічному 

розвитку будівельного комплексу;
−	 вплив будівельної науки на нормотворчу діяльність в будівель-

ній галузі;
−	 економічну  ефективність науково-технічної  діяльності  та  дже-

рела фінансування науки в будівельній галузі;
−	 роль будівельної науки у вирішенні проблем щодо забезпечення 

енергоефективності будівель та споруд;
−	 науково-технічне забезпечення проектних робіт;
−	 проблемні питання науково-технічного розвитку промисловос-

ті будівельних матеріалів;
−	 роль наукових досліджень у формуванні містобудівної політики 

та стратегічних напрямів розвитку територій та населених пунктів;
−	 науково-технічний супровід робіт із реставрації пам’яток куль-

турної спадщини;
−	 ефективність міжнародних науково-технічних зв’язків у галузі 

будівництва;
−	 нові структурні форми об’єднань будівельних організацій;
−	 науково-технічне забезпечення промислового будівництва;
−	 системний підхід до розвитку інфраструктури міст. 
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Дослідження  зазначених  вище  проблем  у  сфері  будівельної  діяль-
ності  важливо не тільки в контексті проведення успішних правових ре-
форм, а й головним чином в контексті створення безпечних умов життя 
для населення, безпечного життєвого простору, охорони навколишньо-
го середовища. 
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ТРЕНДЫ 
РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

Аннотация В  статье  освещаются  вопросы,  связанные  с  приоритетами 
научно-технической и нормативно-правовой деятельности строительной отрасли 
Украины.  Приводится  перечень  основных  актуальных  проблем  строительной 
отрасли Украины и выясняются их особенности. Уделяется внимание освещению 
возможных путей преодоления этих недостатков. Акцентируется внимание на том, 
что  развитие  и модернизация  строительной  отрасли  является  залогом не  только 
повышения уровня жизни населения за счет введения в эксплуатацию качественной 
и  безопасной  для  здоровья  строительной продукции,  но  и  будет  способствовать 
улучшению  инвестиционной  привлекательности  Украины.  Поэтому,  в  статье 
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отмечены  актуальные  аспекты  научно-технического  обеспечения  развития 
строительной отрасли.

Ключевые слова:  строительная  отрасль,  строительное  право,  законо-
дательство,  приоритеты  научно-технической  деятельности,  приоритеты 
нормативно-правовой деятельности.
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SCIENTIFIC, TECHNICAL AND LEGAL TRENDS OF 
UKRAINIAN BUILDING INDUSTRY DEVELOPMENT 

Summary
In the article questions related to priorities of scientific and technical and nor-

matively-legal activity of building industry of Ukraine, are illuminated. A list of current 
issues of Ukrainian building industry is brought and their features are turn out. Attention 
was paid to interpretation of possible ways of these defects’ overcoming. Attention is ac-
cented on the development and modernization of building industry. It is the mortgage of 
not only population life standard increasing due to putting into operation of quality and 
safe-health building products, but also assists the improvement of Ukrainian investment 
attractiveness. Therefore, in the article the actual aspects of the scientific and technical 
providing of building industry’s development are marked. 

Key words: building industry, building right, legislation, priorities of scientific 
and technical activity, priorities of normatively-legal activity.
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AIRPORTS DEVELOPMENT PROGRAM IN UKRAINE

Research subject of the article is an Air transport in Ukraine and its development. 
The objective of the article is to determine the main problems of Ukrainian airports and 
their infrastructure, and to found out the best solutions for their development.

For achieving of the stated objective such general and special scientific methods 
were used as, systemic, morphological, structural and logical analysis, formalization, and 
analogy, comparative and integrative methods. 

As a result, the main problems were determined. The government influence on 
this sector was considered in the article. Also the conception of modern airport system as 
the Ukrainian competitive factor was proposed.

As  the  conclusion  the  author’s  position  about  the Ukrainian  airports was  dis-
closed in the article. 

Keywords: airport, strategy, project management, project, opportunity, develop-
ment, Borispol International Airport, Odessa International Airport.

Transport is the third leading sphere in the structure of national econ-
omy. It is a basis of international division of labor and has some affect to 
production placement and promotes the development of specialization, co-
operation and integration processes. All communication instruments, trans-
port enterprises and vehicles together form the global transport system.

The youngest and  the most perspective  is air-transport.  It was ranked 
first in intercontinental traffic. More than one thousand airports take part in 
an international air transport system (only Europe has got more than 400 
units). 

The main target of the article is to study the development of Ukrainian 
leading airports and to determine complex of modernizations in a modern 
economic situation.

At this stage in Ukraine has got 36 airports (17 of them have interna-
tional status). 
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There is a rating of their importance:
– Boryspil  International Airport  and  Juliani  (Kyiv), which  account  for 

117 units of air transport;
–  4 regional airports, such as Kharkiv, Dnipropetrovsk, Lviv, Odesa;
– 18 regional subordination airports;
– 11 local airports.
According to bilateral agreements Ukrainian and foreign air carriers per-

form regular air transportation to more than 20 countries.
State regulates activities works in the field of Ukrainian aviation and its 

airspace.  It  exists  for  policy  and  strategy  development,  identifying  tasks, 
functions,  conditions  of  work  in  the  aviation  security  measures  applying 
aviation. All of  these actions should be correspond  to aviation regulations 
of Ukraine. Moreover  there are should be  indentified  the  responsibility or 
violations.

In accordance with paragraph 5 of Article 4 of the Air Code of Ukraine 
the state regulation in the field of civil aviation and airspace use of Ukrainian 
exercise authority within:

– A central  executive body  that  ensures  the  state policy  in  the field of 
transport (Ministry of Infrastructure of Ukraine);

– A central executive body that ensures the implementation of state policy 
in the field of civil aviation (the competent authority for civil aviation) (State 
Aviation Administration of Ukraine);

– National Commission for State Regulation of Transport.
The main problems of Ukrainian airports were shown at the figure 1. In 

case  of  effective management  and  absence  of  corruption  state  enterprises 
could  be  successful. Our  national  airports  should  optimize  operating  pro-
cesses and create transparent public procurement system. In a result the ill-
considered expenses would be significantly reduced and saved cash can be 
used to improve airports’ infrastructure. 

Borispol International Airport.  Its  problems  could  be  classified  this 
way: 

– Planning problems.
Austrian specialists ACV designed the first version of the new terminal in 

1994. Term of commissioning was 2000. But then the government decided 
not to comply with this agreement. First steps to a real restoration were made 
up  in 2010. The main  reason  is Euro 2012. Borispol wanted  to  include 2 
new terminals, launch speed train between the airport and Kyiv, as well as 
construction of a new runway. But  the government was able  to  fund only 
terminal «D» and «F». 
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Figure1. The main problems of Ukrainian airports

–  Non-qualified top-management.
The constant rotation of top-management does not lead to the expected 

results. Most services, such as baggage handling, aircraft maintenance on the 
platform, etc., provided at the airport are monopolized. The consequence of 
this fact is the detention of more than half of flights for reasons of poor qual-
ity of aircraft service.

Odessa International Airport. Its problems could be classified in follow-
ing way:

– The source of finance.
The amount of investment that has been spelled out in the business plan 

is  1.6  billion  uah  (60 mln.  $). But  now Director  of Odessa International 
Airport announces  that amount has  increased several  times  to 200 mln. $. 
This shows the incompetence of the staff, which did not consider the external 
impact on the economy and other important factors.

– Time management.
Building of this massive object was started in June 2012 and planned to be 

ended in a half year. According to the new director of Odessa International 
Airport, The building process was designed for about 18 months. However, 
now there are assumptions that terminal will be ended only in June 2016.

There was proposed the state program of airports’ development for the pe-
riod until 2023. In order to solve global problems of Ukrainian airports Cabi-
net of Ministers of Ukraine has developed and approved the State Program 
of development of 17 airports. The total amount of funding – 8.7 billion uah, 
including – 5 billion  from other  sources  (under  the  state guarantees),  and 
1.2 billion by private investors for the development of airport infrastructure.

The main goals of this program are meeting the needs of the state in en-
suring sustainable development of the aviation industry, improving the man-
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agement of state property and ensuring Ukraine to become a transit country 
because of its unique geographical location. In a result level of air transport 
infrastructure will be increased to international standards.

In recent years, airports’ non-current assets morally and technically ob-
solete. Moreover resource of airports’ coating, above-ground and other avia-
tion equipment have reduced.  In  the absence of  its own funds  the bulk of 
airports only supports their suitability certification and of reconstruction and 
modernization undertaken by  public  funds. Our  local  airports  haven’t  got 
their  own  funds,  so  government  supports  all  processes  of  reconstructions 
and modernizations. The objectives and activities of that state program were 
financed by enterprises’ own funds, private investors, local budgets and cred-
its under the state guarantees.

With a view to a comprehensive approach to solving the problems of air 
transport infrastructure and the state in general during the works on construc-
tion, reconstruction and modernization of airport infrastructure necessary to 
provide for its integration into the public electric infrastructure, road and rail 
transport. It needs to create an integrated transport’s hubs with a combination 
of all modes of transport.

There are some expectations as a result of that Program:
– Increase total passenger traffic to the level of 24.3 million passengers by 

2023 (more than double compared to 2015 year).
– Double airport capacity and bringing the level of services at airports in 

line with the international standards.
– Reduce the time for aircraft ground handling to 35-40 minutes.
– Double transit potential of the major international air transport hub of 

the country.
– Activate the public-private partnership with the maintenance of airports 

and create a favorable investment climate for the development of the avia-
tion industry.

– Develop  the non-aviation activity  to 40 percent of  total  airports  rev-
enues.

– Increase the proportion to 30 percent of the air companies, which pro-
vide a “low-cost” service.

– Create at least 1,000 new jobs.
Very important part for successful development of the airports is strategic 

plan. In general terms, strategic planning is defined as the process undertaken 
by an organization to define its future and formulate a road map to guide the 
organization from its current state to its vision for the future. Strategic plan-
ning is based on the fundamental concept that aspects of an organization’s 
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future can be influenced by actions taken in the present. Strategic planning 
requires a review of existing and potential challenges  that an organization 
is, or may be, facing; development of a vision for how the organization will 
look in the future; and definition of the steps and actions that must be ex-
ecuted to achieve the organization’s vision [8].

The strategic planning framework includes the following key elements:
– A mission statement  that  identifies  the organization’s purpose and  its 

core values (a separate values statement may also be created).
– A vision statement that portrays the organization’s future goal(s).
– Identification of the organization’s strengths, weaknesses, and opportu-

nities, as well as threats that may affect the organization.
– Definition of strategic issues that must be addressed over the course of 

the strategic plan.
–  A set of generic and grand strategies, long- and short-term objectives, 

and action plans that provide a road map for addressing the gaps between the 
organization’s current state and its vision. 

– Definition of key performance indicators (measures and targets) to eval-
uate the progress made toward achieving long- and short-term objectives.

Strategic  planning  for  airports  consists  of more  than  just  ensuring  the 
safety and security of the traveling public and achieving a strong financial 
performance. In the case of either a single airport or a multiple-airport sys-
tem,  strategic planning  for  airports projects  a  future vision  for  the  airport 
organization, determines strategies and objectives for the growth or prosper-
ity of the organization (including the type of products and services it should 
provide), and defines how the vision and objectives can be accomplished. [8]

The prospect of Odessa Airport - is building a new terminal. This process 
of building has been  lasting more  than  three years because of  the conflict 
between city government and private investors. Capacity of the new termi-
nal should reach 2.5 million passengers a year. On 1 of September 2015 the 
investor already being spent about 550 mln. uah to improve aero-engineering 
and construction of the terminal by international standards.

One of  the key factors affecting  the prospects of Odessa air hub  is  the 
issue of reconstruction its runway. Paved lanes practically exhausted its re-
sources. So now there is a task to start new construction of a runway. Only 
government has got legal rights to airport’s reconstruction, including the run-
way. The main issue of reconstruction of Odessa Airport is its infrastructure. 
The reconstruction of the runway is the responsibility of the State Enterprise 
“Directorate of Building Odessa  International Airport”,  so  it  is  a  strategic 
object and only government can reconstruct it.
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Nowadays all  airlines have noted  that our  runway needs a  total  recon-
struction. Many of them are hope to open new ways and increase their fre-
quency in case of renovation of infrastructure. Also, the current band limits 
the airport by the type of the vehicles, which are accepted. In a near future 
Odessa should receive a new runway, which will make it possible to fly with 
a slight limitation of maximum take-off weight, which will dramatically in-
crease the number of ships.

Since  the  beginning  of  2014  there was  started  a  cooperation with  the 
nine new airlines. Since 2015 Odessa International Airport has started direct 
flights from Odessa to Batumi, Vilnius, Chisinau, Larnaca, Baku, Yerevan, 
St. Petersburg, Moscow, Minsk, Thessaloniki, Tivat, Dnipropetrovsk, Lviv 
and Kharkiv. The launch of the new terminal and reconstruction of Runway 
give reason  to expect  that such growth rates of passenger  traffic will be a 
trend. Canceled flights between Ukraine and Russia have a negative impact 
on passenger airports’ traffic and especially - Odessa, where flights to/from 
Russia played an important role.

However,  in practice,  the company  is easier  to handle  if  it  is privately 
managed and not a communal. At one time Georgia showed how to bring 
the industry out of crisis where all airports were transformed in private busi-
nesses.    In  2005-2013  years  (eight  years),  passenger  traffic  at  the  airport 
of Tbilisi  increased by 162 % –  to 1.4 million passengers,  and  in Batumi 
passenger traffic increased by 441 %. Private investments for airports could 
provide a comfortable environment and more flexible fares, also to multiply 
the profitability of additional services.

In  a  time when  the  state  has  no money  to  invest  in  airport  terminals, 
the only possible solution  is  to attract private  investors. Today  in Ukraine 
are only a  few air hubs, which have private  investments,  such as Odessa, 
Kharkiv, Kyiv (Juliani) and Ivano-Frankivsk. The last airport was the only 
one that showed passenger traffic growth in a difficult for country 2014 year.

It should be noted that the state should control flight, landing, etc. Also, 
the state must provide guarantees to investors that it can enter into long-term 
contract. Thus, the concession is the best way to interact between state and 
private investors.

The main key  to success of  reforms  is effective management, working 
primarily in the interests of the state, the rational use of technical and human 
resources and the desire to change, without going back to the old rules of the 
game. According to the experience of International Airports, all these actions 
in practice provide a significant result.
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Possibilities of the following studies. There should be identified new key 
factors of airports’ development. Ukraine has got a lot of space to grow in 
this  sphere,  so  these  studies will  help  for  our  national  economics  and  in-
crease the level of international air-transport impact.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТОВ В УКРАИНЕ

В статье рассматривается значимость воздушного транспорта для Украи-
ны. Выявлена роль аэропортов в развитии национальной экономики страны. Опре-
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЕРОПОРТІВ В УКРАЇНИ

Аннотация
У статті розглядаються питання щодо розвитку українських аеропортів. 

Досліджено роль аеропортів в розвитку національної економіки України. Визна-
чено  сучасні проблеми провідних аеропортів Україні та запропоновано шляхи їх 
вирішення. Сформовані основні аспекти державної підтримки розвитку аеропортів 
в Україні. Визначено  перспективи  розвитку Одеського  та  Бориспільського  аеро-
портів.  Запропоновано  системний  комплекс модернізації  в  умовах Європейської 
інтеграції.

Ключові слова: аеропорт, стратегія, проектний менеджмент, проект, пер-
спектива, розвиток, міжнародний аеропорт Бориспіль, міжнародний аеропорт Одеса.
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ АВИАКЛУБА
 
Разработаны практические  рекомендации  для  создания  всеукраинского 

авиаклуба. Предложен подход к формированию и продвижению услуг авиаклу-
ба. Определены возможные источники финансирования авиаклуба, представлен 
конкурентный анализ и SWOT-анализ рынка    обучения,  рынка услуг  авиатакси 
и развлечений с определением основных участников – конкурентов Авиаклуба. 

Ключевые слова: авиаклуб, летный комплекс, авиаброкераж, авиатакси, 
лизинг, экспортное товарное кредитование.
 

Как  свидетельствует  мировая  практика  авиаклубы  играют  особую 
роль  в  экономиках  развитых  стран  и  ориентированы  на  достижение 
стратегической  цели  –  создание  условий  для  инфраструктурной  под-
держки гражданской авиации. Всегда актуален и приток инвестиций в 
страну, однако в условиях продолжающегося с 2008 г. влияния экономи-
ческого кризиса проблема ликвидности становится препятствием при-
влечения  инвесторов.  Содействия же  притока  инвестиций  в Украину 
в виде товарного кредита из развитых стран, в частности воздушных 
судов США, позволит получить прямую выгоду в виде развития рын-
ка авиационного обучения, транспортных услуг и воздушного туризма, 
как  самим  потребителям  этих  услуг,  так  и  государствам-партнерам  в 
виде притока инвестиций и увеличения экспорта соответственно. Соз-
дание авиаклуба позволит обеспечить качественные сдвиги в  станов-
лении цивилизованной доступной среднему классу системы обучения 
вождению, расширении использования самолетов, как вида транспорта, 
развитие воздушного туризма. Все вышеизложенное подтверждает ак-
туальность решения выбранной проблемы – создание авиаклуба. 

Украинские и  российские исследователи  [1]  до  сих пор ограничи-
вались написанием отдельных публикаций,  где  больше  внимания  об-
ращалось на порядок финансирования и проблемы в работе авиапред-
приятий, историю отдельных предприятий авиаотрасли. При этом, без 
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внимания остается целостная картина прогресса отрасли с развитием 
частного предпринимательства, реализация с использованием частного 
капитала основных инвестиционно привлекательных и пользующихся 
потенциальным  спросом  услуг.  Исследователями  практически  не  из-
учались такие вопросы как зависимость отрасли от государственного 
вмешательства и поддержки, место и роль частного капитала при пре-
доставлении  услуг  гражданской  авиации  и  смежных  услуг. Изучение 
выбранной для исследования темы дает возможность не только иссле-
дователям, но и практикам четко увидеть тот путь, который определит 
возможность  организации  работы  частного  капитала,  работающего  в 
рамках международного сотрудничества государств.

Целью данной статьи является разработка концепции создания все-
украинского авиаклуба. Для достижения цели последовательно решен 
ряд задач: сформирован портфель услуг авиаклуба; проведены конку-
рентный анализ и анализ отрасли; определены источники финансирова-
ния и возможности государственной поддержки авиаклуба; разработан 
комплекс маркетинговых мероприятий и проведен SWOT-анализ рабо-
ты создаваемого авиаклуба.

Разработка концепции создания первого в Украине Авиаклуба проис-
ходила с использованием данных интервью его потенциальных акционе-
ров. Проведен анализ законодательства [2-6] и исследование рынка с ис-
пользованием  информации Украинского авиационного форума [7], дан-
ных правительственных агентств США по продвижению экспорта [8].

Портфель услуг авиаклуба будет сформирован по трем направлени-
ям: услуги центра летной подготовки, услуги летного комплекса  и ус-
луги клубного отдыха, воздушного туризма, развлечений безопасного 
экстрима. Рассмотрим в данном портфеле услуг каждое из них.

1)  Услуги  центра  летной  подготовки,  в  том  числе  теоретической 
(стационарной и дистанционной) и тренажерного центра. Основные на-
правления курсы первоначальной подготовки на самолетах (перечень), 
курсы повышения квалификации и переподготовки членов летного эки-
пажа в гражданской авиации; подготовка нелетающих инструкторов в 
качестве инструкторов тренажера (synthetic flight instructor).

Теоретическая подготовка по первоначальному обучению и курсам 
повышения квалификации основана на программах образования госу-
дарственного стандарта и разработана методическими отделами вузов 
Украины  (Государственной  летной  академией,  г.  Кировоград).  Гаран-
тируется признание программ авиационными властями Министерства 
транспорта Украины и международное признание.  
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Первоначальная  подготовка  пилотов  воздушных  судов  включает  в 
себя необходимое число часов занятий и экзаменов по 12 дисциплинам и 
проводится с раздачей учебных материалов и программ на электронных 
носителях,  при  постоянном  контроле  знаний. После  сдачи  экзаменов 
кандидат в пилоты-любители допускается к прохождению наземной и 
летной подготовке. Курс теории в первоначальной подготовке включает 
в себя следующие предметы (перечень). Лётная подготовка предусма-
тривает наземную подготовку, полеты с инструктором,  самостоятель-
ные  полеты  и  общий  налет  на  самолете. Подготовка  осуществляется 
высококвалифицированным преподавательским составом, в том числе 
летными инструкторами, имеющими значительный опыт эксплуатации 
современных воздушных судов и прошедшими подготовку в ведущих 
мировых учебных центрах. Учебная база оборудована современными 
техническими средствами обучения, новейшими авиационными трена-
жерами.  Учебные классы Авиаклуба будут расположены в вузах Укра-
ины в г. Днепропетровск, Одесса, Киев. Летная подготовка будет осу-
ществляться с площадки базы «5-й океан» аэродром «Киев – Южный». 
Аэропорт дропзоны станет аэропортом для обучения.  

Авиаклуб будет располагать  современной учебной базой, обеспечи-
вающей проведение различных видов первоначальной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации пилотов. Планируется использо-
вание современных авиационных тренажеров: процедурных и комплекс-
ных, что гарантирует высокое качество подготовки авиаперсонала в лю-
бой  сфере. Представленные  современные  тренажерные комплексы для 
проведения аварийно-спасательной подготовки, позволят моделировать 
различные типы аварийных ситуаций, возникающих на борту воздушно-
го судна. Авиаклуб будет сертифицирован уполномоченным органом в 
области гражданской авиации  по курсам подготовки авиационного пер-
сонала. Благодаря наличию базы квалифицированного летного персона-
ла (диспетчеры, пилоты, инженеры, менеджеры) программа сотрудниче-
ства с Авиаклубом будет комплексной и надежной. 

2) Услуги летного комплекса, в том числе услуги авиатакси и авиа-
брокера. Воздушное судно будет подаваться в течение нескольких часов 
после поступления заказа. Планируется, что пассажиры авиа-такси бу-
дут обслуживаться через VIP зоны в аэропортах отправления и прибы-
тия. В случае опоздания клиента в аэропорт самолет будет ожидать его 
прибытия. Авиа-такси будет работать со всеми аэропортами страны. 

Авиаклуб  будет  предоставлять  услуги  аренды  частных  самолетов, 
а также услуги авиаброкера – подбор самолета с лучшими условиями 
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и  самым  высоким  уровнем  комфорта,  максимально  приемлемой  сто-
имостью  при  высоком  уровне  безопасности. Цена  будет  зависеть  от: 
срочности рейса; дальности полета, др.  Перечень услуг: организация 
чартерного рейса; получение разрешения на перелет и посадку в любом 
аэропорту, включая срочные изменения и переносы вылета; составле-
ние полетного плана и разработка маршрутов полетов; предоставление 
услуг по мониторингу рейса (информация о вылете, посадке, задерж-
ках, переносах); организация полного спектра услуг по наземному об-
служиванию; заказ бортового питания в соответствии с пожеланиями 
заказчика и предпочтениями пассажиров; обеспечение топливом; бро-
нирование VIP-залов в аэропортах.

3) Услуги клубного отдыха, воздушного туризма, развлечений безо-
пасного экстрима в аэродинамической трубе, организации совместного 
досуга, корпоративных мероприятий авиационного профиля – полетов, 
воздушных экскурсионных прогулок, маршруты которых разработаны 
по наиболее известным местам национального туризма и индивидуаль-
ные маршруты; предложение подарочных сертификатов на выполнение 
полетов. 

Помимо организации маршрутов воздушного туризма, корпоратив-
ных мероприятий – центральным развлечением  станет заказ полетов в 
аэродинамической трубе.

Авиаклуб четко организационно структурирован по трем основным 
видам  деятельности,  и  эти  виды  деятельности  требуют  обеспечения  
опытным,  квалифицированным,  ответственным  и  мотивированным 
персоналом. Соучредители Авиаклуба имеют многолетний опыт рабо-
ты в области организации и обеспечения безопасности пассажирских 
перевозок,  что позволит организовать авиаклуб, деятельность которого 
будет общественно-значимой, а услуги – прибыльными.

Для разработки концепции создания Авиаклуба были  изучены со-
стояние и тенденции развития авиационной отрасли, проведен анализ 
рынка обучения, рынка услуг авиатакси и развлечений с определением 
основных участников – конкурентов Авиаклуба. 

Основным конкурентом Авиаклуба по предоставлению услуг летно-
го обучения является Международный Авиационный Центр Подготов-
ки [9]. Центр проводит подготовку пилотов и бортпроводников на само-
лёты Boeing 737, Boeing 757 и 767, Airbus 319/320/321, DC 9-30/40/50, 
Boeing  MD-80  и  MD-90,  а  также  вертолёты  Mi-2,  Mi-8,  Bell-407, 
Schweizer-300C и др. Предлагается полный цикл подготовки и серти-
фикации для пилотов, бортпроводников, бортинжинеров и диспетчеров 
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по обеспечению полётов, включая первоначальную подготовку на тип 
воздушного судна, курсы переподготовки и периодической подготовки, 
а также специальные тренинги, такие как управление ресурсами экипа-
жа, повышение квалификации капитанов и инструкторов и т.д. 

Основным направлением работы Центра до недавнего времени яв-
лялась  подготовка  пилотов  и  бортпроводников  на  средне-  и  дальне-
магистральные  Boeing  737,  Boeing  757/767,  Airbus  319/320/321,  DC          
9-30/40/50 иMD-80. Центр готовится к открытию нового направления 
– подготовки на вертолеты Ми-8 и Ми-2, сверхлегкие аппараты – с 2004 
года. Как результат этого, Центр получил лицензию FTO – организации 
по первоначальной подготовке авиационных специалистов. Центр име-
ет две основные лицензии:
−	 лицензию  FTO,  дающую  право  проводить  первоначальную  под-

готовку (пилоты СЛА, частные пилоты) на самолеты, вертолеты и 
сверхлегкие летательные аппараты;

−	 лицензию  TRTO,  позволяющую  вести  переучивание,  периодиче-
скую  подготовку  и  специальные  тренировки  для  коммерческих  и 
транспортных пилотов, бортпроводников, бортинженеров и диспет-
черов по планированию и обеспечению полетов.
Центр в сотрудничестве с Jeppesen Flight Academy [10] предлагает 

широкий спектр учебных курсов Jeppesen на базе в г. Киеве, исполь-
зуются компьютерные технологии во время практики и тестирования, 
что  позволяет  адаптировать  курсы  к  каждой  группе  слушателей,  во 
время тренировок задействованы разработанные функциональные ма-
кеты - компьютер управления полётом, автопилот, приборные панели 
кабины B737;

Тренажерная  подготовка  проводится  с  использованием  тренажёров 
(FFS)  в  ведущих  центрах  Европы,  таких  как  Lufthansa Flight Training, 
Oxford Aviation Academy, CAE, Alteon; тренировка по аварийно-спасатель-
ным процедурам на специализированном пожарном тренажёре в Киеве.

Возможность  общаться  с  инструктором  на  русском  языке,  что  су-
щественно облегчит обучение. Центр признан  авиационными властя-
ми Российской Федерации, Киргизии, Беларуси, Объединенных Араб-
ских Эмиратов, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Камбоджи, Турции, 
Афганистана. 

Центр авторизован Государственной авиационной службой Украины 
для проведения сертификационных экзаменов и выдачи приложений к 
свидетельствам авиационных специалистов. Основная база Центра рас-
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положена в Киеве, на левом берегу Днепра. Для подготовки на СЛА ис-
пользуются аэродромы Киева, Харькова и Днепропетровска.

В Украине ряд учебных заведений готовит пилотов. Государствен-
ные учебные заведения: Университет ВВС им. Кожедуба в г. Харькове и 
Государственная Летная академия – г. Кировоград. Средняя стоимость 
обучения  для  PPL  (свидетельство  частного  пилота)  –  6000  долларов 
США,  CPL  (свидетельство  коммерческого  пилота)  –  5000  долларов 
США. Другие учебные заведения по подготовке пилотов:
1.  Главный Учебный Сертификационный Центр  Гражданской Авиа-

ции Украины [11].
2.  Центр освоения и эксплуатации новой техники МАУ [12]. 
3.  Учебный центр ICAO по авиабезопасности [13].
4.  Национальный авиационный университет [14].
5.  Институт ICAO [15].
6.  Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского 

[16].  
7.  Государственная летная академия Украины [17].
8.  Харьковский университет воздушных сил им. И.Н. Кожедуба [18].  
9.  Кременчугский летный колледж [19]. 
10.   Криворожский колледж Национального авиационного университе-

та [20]. 
11.   Киевский авиационный техникум [21]. 
12.   Курсы бортпроводников для  бизнес – авиации [22]. 

Анализ  украинского  рынка  авиатакси  показал,  что  в  результате 
прогнозируемого  роста  мобильности  пассажиров  следует  ожидать 
увеличения  пассажиропотока. Увеличение  пассажиропотока,  в  свою 
очередь, требует привлечения дополнительной авиационной техники. 
На  сегодняшний  день,  мощности  украинских  авиакомпаний,  предо-
ставляющих услуги авиатакси, свидетельствуют о распространённо-
сти услуг вертолетов. В связи с тем, что многие воздушные суда уста-
рели по своим эксплуатационным и экономическим характеристикам, 
высок износ самолетов, ожидаемые темпы списания самолетов значи-
тельны, а также в условиях экономического кризиса практически ни 
одна украинская компания не могла обеспечить эффективное предо-
ставление услуг авиатакси. 

Воздушный флот Украины в большей степени состоит из  техники 
разработок 1960-х – начала 1980-х  гг. По своим эксплуатационным и 
экономическим характеристикам воздушные суда устарели по сравне-
нию с новыми образцами и отечественной, и зарубежной авиатехники, 



145

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 14. Вип. 3 (31) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 14. Issue 3 (31)    ISSN 2413-9998

предлагаемыми  сегодня  на  рынке.  В  первую  очередь,  отечественные 
самолеты  проигрывают  по  удельному  расходу  топлива  и  ресурсным 
показателям двигателей. Из-за несоответствия международным требо-
ваниям сертификации большинство судов не допускается на внешние 
авиалинии. Многие воздушные суда в составе парков конкурентов, пре-
доставляющих услуги обучения, могут быть выведены из эксплуатации 
в связи с выработкой ресурса примерно в течение ближайших лет. Как 
было отмечено выше, прогнозируемый рост объема перевозок повлечет 
за собой рост спроса на воздушные суда. Прогнозы спроса по данным 
различных источников сильно отличаются. Даже при умеренно-опти-
мистичных прогнозах спроса и невысоких темпах списания техники в 
скором времени возникнет проблема нехватки самолетов, как следствие 
– повышение стоимости перевозок, и пассажиры будут вынуждены ис-
кать альтернативные способы перемещения. 

Парк  воздушных  судов  Авиаклуба  будет  представлен  преимуще-
ственно самолетами «Цесна 172». Самолеты не являются устаревшими 
в экономическом и экологическом отношении, самые легкие и массо-
вые самолеты в авиации. Для них характерны высокие показатели на-
дежности и оптимальная цена. Легкое и среднее обслуживание таких 
самолетов будет происходить в Украине (база – 5й океан), тяжелая фор-
ма – по лицензии завода, – в Польше или Турции. 

В Киеве  в  2012  г.  открыли  первую  в Украине аэродинамическую 
трубу  (тел. оператора 067 297 70 70, 095-701-38-51), спорткомплекс 
«Чайка». Однако, как свидетельствуют отзывы,   неудовлетворенный 
спрос очень высок.

По причине продолжающегося влияния финансового кризиса на пла-
тежеспособность  населения,  важным  фактором  конкурентоспособно-
сти Авиаклуба становится дифференциация услуг и более гибкие тари-
фы, учитывающие возможности членов клуба с различными уровнями 
дохода. Сюда относится снижение издержек, связанных, в частности, с 
обслуживанием пассажиров и предоставление относительно дешевого 
вида транспорта с упором на пассажиров экономического класса и ори-
ентированного на максимальную доступность и прочее.

Основными  конкурентными  преимуществами,  обеспечивающими 
рыночный потенциал Авиаклуба, станет комплексность услуг, ценовая 
конкурентоспособность, работа в соответствии с мировыми стандарта-
ми безопасности и использование надежного парка воздушных судов. 
Учредители Авиаклуба  убеждены,  что Авиаклуб  займет  доминирую-
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щее положение на рынке услуг летного обучения, авиатакси, брокеража 
и безопасного воздушного туризма в ближайшие 5 лет.

Рассмотрим  возможные источники финансирования и  условия  оп-
тимизации  условий финансирования,  которую  автор  видит  в  исполь-
зовании  государственной  поддержки,  основанной  на  международных 
государственных договорах. Существующие альтернативы финансиро-
вания создания Авиаклуба таковы:

−	 покупка  новых  самолетов,  тренажеров,  оборудования  амери-
канского производства в кредит;

−	 лизинг новых или находившихся в эксплуатации судов и обо-
рудования. 

Вложение средств в новые самолеты, тем более иностранного про-
изводства, требует очень больших затрат. Более того, на данный момент 
проблема создания и использования парка состоит не только в приоб-
ретении самолетов. Важной проблемой является вопрос технического 
обслуживания  корпусов  и  двигателей.  Как  отмечают  специалисты,  в 
Украине отсутствуют структуры, широко распространенные на Западе, 
которые дают возможность компании приобретать отремонтированные 
самолеты,  используя  системы  финансирования  с  обеспечением  акти-
вами. Ощущается дефицит предприятий с ангарами и мощностями по 
техническому обслуживанию самолетов, которые отвечают текущим и 
планируемым потребностям в техобслуживании самолетов и будут со-
ответствовать  возможности и далее  развивать бизнес Авиаклуба. Ис-
ходя  из  анализа  фактов  и  потенциальных  возможностей,  учредители 
Авиаклуба  решили  обратить  особое  внимание  на  возможность  раз-
вития бизнеса путем приобретения находившихся в эксплуатации мо-
дернизированных воздушных судов с использованием международных 
программ экспортного товарного кредитования. 

Возможность закупок самолетов в западной Европе и США рассма-
тривается украинскими авиакомпаниями редко. Основными факторами, 
которые препятствуют сотрудничеству с западными производителями, 
являются высокая цена (в 2-3 раза выше цены на аналогичную технику 
российского производства), высокие пошлины на ввоз и политические 
амбиции. Использование самолетов западного производства ограниче-
но, в связи  тем, что не созданы льготные условия таможенной очистки. 
Воздушные суда иностранного производства используются украински-
ми  авиакомпаниями  преимущественно  на  международных  рейсах,  а 
поставки новых самолетов иностранного производства на украинский 
рынок не могут обеспечить спроса, так как ограничены из-за высоких 
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пошлин на импорт и высоких цен. Кроме того, вложение средств в про-
изводство  и  покупку  самолетов  иностранного  производства  требует 
значительных затрат, которые могут позволить себе далеко не все авиа-
компании, даже западные. 

Любая компания предпочла бы приобрести или модернизировать са-
молет на свои собственные средства или привлечь банковский кредит. 
Однако  во  всем  мире  авиационные  компании  активно  и  эффективно 
пользуются преимуществами финансовой аренды или лизинга. На ос-
нове лизинговых отношений западными авиакомпаниями эксплуатиру-
ются более 60% воздушных судов. Согласно мировой практике, выход 
из экономического кризиса часто сопровождается широким использо-
ванием механизмов государственного регулирования и стратегического 
планирования  в  ключевых  отраслях  промышленности,  разумных  ме-
рах по поддержке важнейших сфер производства и интеллектуального 
потенциала  страны. Правительство США в  последнее  время  активно 
выражает  свою  поддержку  авиационной  промышленности  и  рассма-
тривает авиастроение как чрезвычайно важную отрасль для экономики 
США. Одним из наиболее привлекательных методов государственной 
поддержки  является  метод  товарного  экспортного  кредитования,  как 
работающий механизм привлечения финансирования в производствен-
ный сектор, а также в сферу услуг во всем мире является лизинг (одна 
из форм аренды). 

Учредители Авиаклуба убеждены, что политика создания парка са-
молетов в рамках программ экспортного кредитования США при под-
держке  соответствующих  агентств США  [8]  является  решающей  для 
завоевания рынка Украины и является в перспективе выполнения абсо-
лютных требований для международных полетов. Косвенную выгоду от 
организации и деятельности Авиаклуба получит как само государство 
Украина в виде привлеченных инвестиций в размере 20 000 000 долла-
ров США  (товарный кредит),  развитие международных отношений и 
улучшения транспортной инфраструктуры страны, так и Соединенные 
Штаты Америки – в виде реализации государственной программы со-
действия экспорта.

Использование модернизированных воздушных судов по программе 
кредитования  экспорта  США  является  наиболее  оптимальным  реше-
нием на  сегодняшний день. По программе экспортного кредитования 
США могут быть поставлены самолеты «Цесна 172», которые имеют 
более  высокие  экономические  характеристики,  нежели  эксплуатируе-
мые  конкурентами Авиаклуба  самолеты,  что  позволит  снизить  стои-
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мость чартерных рейсов и повысить эластичность спроса. Кроме того, 
в перспективе возможна организация эффективной сервисной сети об-
служивания и технической поддержки экспортируемых самолетов, ко-
торая будет предоставлять услуги и не членам Авиаклуба. 

Как показали результаты интервью с соучредителями создаваемого 
авиаклуба, целевыми фокус-группами его маркетинговой деятельности 
являются  граждане Украины и иностранные  туристы,  заинтересован-
ные в получении услуг по обучению вождению воздушными судами, 
летной  практики,  услуг  авиатакси  и  авиаброкеров,  туристических  и 
развлекательных  услуг.  Сложившаяся  ситуация  на  рынке  показывает 
значительный рост количества начинающих пилотов и пользователей 
авиасудов и желание активной части населения использовать их неза-
висимо. Для стимулирования сбыта предлагается комплекс маркетин-
говых мероприятий создаваемого авиаклуба (табл. 1):

Таблица 1
Комплекс мероприятий по предварительной продаже услуг 

авиаклуба

Источник: Сформировано автором.

Завершим разработку концепции создания всеукраинского авиаклу-
ба результатами SWOT-анализа его будущей деятельности (рис. 1).
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дународных отношений и улучшения транспортной инфраструктуры страны, 
так и Соединенные Штаты Америки – в виде реализации государственной про-
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яся ситуация на рынке показывает значительный рост количества начинающих 
пилотов и пользователей авиасудов и желание активной части населения ис-
пользовать их независимо. Для стимулирования сбыта предлагается комплекс 
маркетинговых мероприятий создаваемого авиаклуба (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Комплекс мероприятий по предварительной продаже услуг авиаклуба 
№ Мероприятие 
1. Создание рекламной брошюры с перечнем услуг Авиаклуба 

(на украинском, русском и английском языках) 
2. Распространение брошюр (по почте) по району, городу, в офисы предприятий и ор-

ганизаций, в учебных заведениях (на презентациях), а также на различных семина-
рах, организовываемых в зале заседаний 

3. Размещение рекламы в прессе и на местном телевидении с предложением о сдаче в 
аренду помещений БИУ 

4. Создание базы данных будущих клиентов  
5. Создание материалов для презентаций Авиаклуба 
6. Проведение презентаций Авиаклуба для турагенств 
7. Проведение презентаций Авиаклуба в учебных заведениях города 
8. Проведение презентаций Авиаклуба на мероприятиях  и праздниках, организован-

ных местными администрациями (ТПП) 
9. Проведение дней открытых дверей Авиаклуба 
10. Поздравление открытками или по факсу со всеми государственными праздниками 

офисы предприятий, организации и местные администрации 
11. Сотрудничество со средствами массовой администрации (местные газеты, кабель-

ное телевидение), освещение важных основных мероприятий, размещение рекламы 
12. Участие в создании WEB – страницы Авиаклуба 
13. Создание указателей дорожного движения 

Источник: Сформировано автором. 
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Рисунок 1. SWOT-анализа будущей деятельности всеукраинского авиаклуба

Источник: Сформировано автором.

В статье предложена концепция создания всеукраинского авиклуба. 
Концепция  включает  презентацию  услуг  авиаклуба  в  портфеле  трех 
направлений  деятельности:  услуги  центра  летной  подготовки,  услу-
ги  летного  комплекса    и  услуги  клубного  отдыха,  воздушного  туриз-

 

 123 

Завершим разработку концепции создания всеукраинского авиаклуба ре-
зультатами SWOT-анализа его будущей деятельности (см. рис. 1). 

 
Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

 опыт учредителей; 
 высокий уровень безопасности поле-

тов; 
 сильная команда управляющих; 
 приоритетное развитие наиболее при-

быльных маршрутов: внутренних;  
 модернизация и повышение топливной 

эффективности самолетного парка; 
 преобладание в самолетном парке ма-

шин с высокой топливной эффективно-
стью; 

 высокий уровень обслуживания пасса-
жиров, в т.ч. знание разговорного ан-
глийского языка персоналом авиаклу-
ба. 

 состояние авиапарка; 
 слабый имидж и неизвестность бернда 

авиаклуба; 
 низкая рентабельность услуг на первона-

чальном этапе работы; 
 зависимость от политической ситуации. 

 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

 возможность присоединения (слияния); 
 усиление барьера для входа новых иг-

роков на рынок авиаперевозок; 
 выгодное географическое положение;  
 высокая потенциальная емкость рынка; 
 получение потенциальной выгоды от 

использования маркетингового подхо-
да, включая использование зарубежно-
го опыта в этой области; 

 возможности для диверсификации 
производства и роста неавиационных 
доходов (ремонт); 

 возможность лизинга воздушных судов 
 благоприятные перспективы и ста-

бильность экономики; 
 рост спроса на авиатакси; 
 повышение топливной эффективности 

по сравнению с конкурентами; 
 развитие наиболее прибыльных марш-

рутов. 

 высокие цены на авиатопливо; 
 сложности с кредитными ресурсами; 
 падение потребительского спроса на авиа-

перевозки; 
 сезонность; 
 ухудшение состояния наземной инфра-

структуры аэропортов, а также аэронавига-
ционного комплекса; 

 большое количество зарегистрированных 
внутренних, международных и чартерных 
авиакомпаний; 

 постепенно стареющий летный состав;  
 обострение конкурентной борьбы со сторо-

ны иностранных авиакомпаний; 
 низкий коэффициент загрузки рейсов; 
 усиление конкуренции; 
 замедление экономического роста; 
 дефицит квалифицированных кадров, 

включая летный состав; 
 рост цен на авиационное топливо; 
 высокие ставки пошлин и НДС на импорт 

авиатехники; 
 увеличение налогового давления. 

 высокая степень регулирования отрасли со стороны государства 

Источник: Сформировано автором. 
 

Рисунок 1. SWOT-анализа будущей деятельности всеукраинского авиаклуба 
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ма, развлечений безопасного экстрима. Конкурентный анализ по этим 
же  направлениям  показал,  что  высока  емкость  рынка  и  ощущается 
нехватка предложения по  услугам летной подготовки,  что  связано  со 
сложностью  оформления  разрешительной  документации  и  высокими 
инвестиционным затратами на приобретение летной техники и трена-
жеров.  Развлечения  безопасного  экстрима  с  использованием  аэроди-
намической  трубы  представлены  единственным  конкурентом. Услуги 
авиатакси распространены с использованием вертолетной техники, тог-
да как использование самолетов позволит стать конкурентоспособны-
ми за счет топливной эффективности. На основании целесообразности 
реализации данных направлений предложен комплекс маркетинговых 
мероприятий с использованием дистрибуции через посредников – ту-
ристических  агентств. Проведен  SWOT-анализ,  подтверждающий на-
личие сильных сторон и благоприятных возможностей развития созда-
ваемого авиаклуба.  Перспективы дальнейших исследований в данном 
направлении автор видит в разработке SWOT-стратегий создаваемого 
авиаклуба,  расчете  его  окупаемости  с  учетом  выбранных источников 
и условий финансирования, использовании эффекта синергии на базе 
портфеля  услуг  авиаклуба  для  повышения  эффективности  работы  и 
снижения издержек, разработке политики ценообразования авиаклуба. 
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КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ АВІАКЛУБУ

Анотація
Розроблено практичні  рекомендації  для  створення  всеукраїнського  авіа-

клубу. Запропоновано підхід до формування та просування портфеля послуг авіа-
клубу. Визначено можливі джерела фінансування авіаклубу, представлений конку-
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CONCEPTION OF THE AERO CLUB ESTABLISHMENT 

Summary 
Practical recommendations for the establishment of Ukrainian aero club were 

presented. An approach to the organization and promotion of aero club services portfolio 
were developed. The possible sources of funding were considered, a competitive analysis 
and SWOT-analysis of the market of training, air taxi services market and entertainment 
with key participants was made.
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СТВЕННОСТИ БИЗНЕСА

Статья  посвящена  исследованию  основных  теоретических  аспектов  и 
важнейших  научных  концепций  социальной  ответственности  бизнеса.  Показана 
эволюция данного понятия. Корпоративная социальная ответственность представ-
лена как многоуровневая концепция. Проанализированы общетеоретические осно-
вания  научной  картины  социальной  ответственности  бизнеса  в  качестве  условия 
решения научных проблем отражения сущности и структуры этой ответственности, 
ее места и роли в рамках общего развития общества, отраженного в концепциях «со-
циального государства» и «социально-ориентированной экономики».

Ключевые слова: социальная  ответственность  бизнеса,  корпоративный 
эгоизм,  корпоративный  альтруизм,  этика,  корпоративное  гражданство,  социально 
ответственные практики, социальное государство.

Осуществление процессов экономической глобализации и углубле-
ние  системы международного  разделения  труда  привело  к  усилению 
взаимозависимости  мировых  экономик.  Кроме  безусловных  позитив-
ных результатов это порождает и сложности, которые не проявлялись 
ранее столь рельефно. Затяжной мировой финансовый кризис, в кото-
рый в силу своей прочной взаимосвязи оказались втянутыми подавляю-
щее большинство промышленно развитых стран, серьезные геополити-
ческие изменения последних лет, экономические преобразования и кор-
ректировка позиций развивающихся  стран  в мировом  экономическом 
рейтинге повлияли на формирование нового подхода к оценке глубины 
социальности как вектора дальнейшего развития общества. Результатом 
стало усиление той точки зрения, что переход мир-системы к новому 
состоянию  сопровождается  десоциализацией  процесса  общественно-
экономического развития. Как концепцию социальной трансформации 
эту  мысль  несколько  лет  назад  сформулировал  король  Нидерландов, 
заявив о конце государства всеобщего благосостояния. Новое направ-
ление – создание «общества активного участия» (participation society), 
предполагающее, главным образом, сокращение социальных расходов 
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государства и повышение ответственности за собственное благосостоя-
ние самих граждан страны [1].

Демонтаж  некоторых  социальных  функций  государства,  которые 
являются избыточными с  точки  зрения правительств развитых стран, 
порождает  иную  социальную  реальность  и  приоритетные  источники 
развития. Изменение подхода к определению сущности социальности и 
оценке масштабов ее расширения смещает акценты не только на уровне 
государственной политики, но и в выборе приоритетных форм социаль-
ной ответственности бизнеса.

Проблемы  социальной  ответственности  бизнеса  обсуждаются  уже 
не одно десятилетие как в теоретическом аспекте, так и с позиции кон-
кретных форм реализации. Исследование этого вопроса первоначально 
велось представителями западной экономической школы. Наибольшую 
известность получили работы таких ученых, так С. Адамс, Р. Акерман,  
Р.  Барнетт, Х. Боуэн, Д. Виндзор,    К. Девис,  Т.  Дональдсон, П. Дру-
кер, А. Кэролл, А. Крейн, Т. Левитт, А. Окойе, С. Уаддок, М. Фридман, 
Р. Фридман, К. Фукукава, В. Чеппл, А. Шапиро. Для отечественной эко-
номической науки данная проблематика стала актуальной параллельно 
с процессами рыночной трансформации. Серьезный вклад в рассмотре-
ние различных аспектов социальной ответственности бизнеса внесли 
А. Ворона, И. Ворончак, А. Гогуля, А. Зарецкий, А. Зинченко, А.  Ко-
щий,  С.  Куц,  С.  Летенко,  А. Мисько,  Н.  Ненашев,  Н.  Огородникова, 
Т.  Черната.

Первой  глубокой  научной  монографией,  посвященной  непосред-
ственно данной проблеме, стал труд Х. Боуэна «Социальная ответствен-
ность бизнесмена» (1953 г). В ней была осуществлена попытка инсти-
туционализации  социальной  ответственности  бизнеса.  По  мнению 
автора, последняя заключается в «реализации той политики, принятии 
таких решений либо реализации такой линии поведения, которые были 
бы желательны для целей и ценностей общества» [2, с. 11]. Положения 
данной работы по-разному были восприняты научным сообществом. 

Наибольшее внимание при анализе вклада в теорию социальной от-
ветственности бизнеса  среди  сторонников Г. Боуэна  обычно уделяется 
работам А. Кэрролла, высказавшего предположение о ее многоуровневой 
природе, включающей экономические, правовые и этические формы, со-
ответствующие требованиям общества к хозяйствующему субъекту.  

Экономическая ответственность предполагает  осуществление про-
цесса  производства  и  получение  предприятием  прибыли.  Правовая 
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заключается в неукоснительном соблюдении законов. Эти два уровня 
являются  основными  и  обязательными  для  фирмы.  Этическая  ответ-
ственность не оговорена и не регулируется законодательством, но она 
соответствует  ожиданиям  общества  и  предполагает  встречную  реак-
цию предприятия. Последний, четвертый уровень – филантропическая 
ответственность – это добровольное участие предприятия в жизни об-
щества [3, с. 269].

Предложенная  А.  Кэрроллом  пирамида  позволяет  упорядочить 
структуру ответственности бизнеса, представить ее в виде определен-
ной системы, состоящей из взаимосвязанных звеньев. Вместе с тем, это 
глубокое  теоретическое  исследование  не  содержит  конкретных  реко-
мендаций, а термины «требования» и «ожидания» общества не имеют 
строгой определенности и меры оценки.

Наряду с одобрением социальной ответственности бизнеса, появи-
лись и критические оценки такого подхода. 

Так, Т. Левитт  в статье «Угрозы социальной ответственности» от-
мечает, что «бизнес получит большие шансы на выживание, если от-
кажется от абсурдного взгляда на свои цели, то есть если долгосрочная 
максимизация прибыли останется  единственной целью и  в  теории,  и 
на практике» [4, с. 49]. Аналогичную идею высказывает и М. Фридмен 
в статье «Социальная ответственность бизнеса – увеличить прибыль». 
Он замечает, что «в свободном предпринимательстве, системе частной 
собственности, корпоративный исполнитель является сотрудником (на-
емным работником) владельцев бизнеса. Он несет прямую ответствен-
ность перед своими работодателями. Эта ответственность заключается 
в ведении бизнеса в соответствии с их целевыми установками, которые 
в целом будут заключаться в том, чтобы сделать столько денег, сколько 
возможно, при согласии с основными правилами общества, как с теми, 
которые закреплены в законодательстве, так и с теми, которые закре-
плены  в  этических  традициях»  [5].  Ученый  критически  относится  к 
деятельности менеджеров, разделяющих принципы социальной ответ-
ственности и вторгающихся таким образом в сферу, которая находится 
вне рамок их профессиональной компетенции. 

Эта  точка  зрения,  озвученная Милтоном Фридменом,  может  быть 
названа теорией корпоративного эгоизма: существует только одна соци-
альная ответственность бизнеса – использовать свои ресурсы с целью 
увеличения прибыли при соблюдении существующих законодательных 
норм. Эта целевая установка на деловой успех и максимизацию прибы-
ли, как единственный параметр развития фирмы, привели к возникно-
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вению теорий, оправдывающих примирение с несоблюдением мораль-
ных принципов во имя получения материальной выгоды. Согласно им, 
в бизнесе морально оправданы любые действия, если они не противо-
речат закону (принципы нравственности и справедливости не принима-
ются во внимание при принятии решений). 

Точка зрения, получившая название теории корпоративного альтру-
изма, прямо противоположна теории М. Фридмена и появилась парал-
лельно с его публикациями. Ее основная идея заключается в том, что 
бизнес должен заботиться не только о росте прибыли, но и обеспечивать 
максимально возможный вклад в решение общественных проблем. Ав-
торство этой теории принадлежало Комитету по экономическому раз-
витию. Согласно его рекомендациям, фирмы не могут самоустраняться 
от  социальных  проблем,  корпорации  обязаны  вносить  значительный 
вклад в улучшение качества американской жизни.

Центристский подход выражает теория разумного эгоизма. Она за-
ключается в  том, что  социальная ответственность бизнеса –  это про-
сто «хороший бизнес», поскольку он сокращает долгосрочные потери 
прибыли. Расходуя средства на социальные и филантропические про-
граммы,  корпорация  сокращает  свои  текущие  прибыли,  но  в  долго-
срочном  периоде  формирует  благоприятное  социальное  окружение  и 
устойчивую прибыльность. Т.е. признается необходимость социальных 
инвестиций и программ в качестве гаранта устойчивости и безопасно-
сти компании. Ограниченность  этого подхода  заключается в  том, что 
такая концепция не предполагает внедрения социальной составляющей 
в стратегию и философию ведения бизнеса [6, c. 28].

Обилие точек зрения на роль бизнеса в процессе укрепления соци-
альных основ общества, появление различных дефиниций понятия кор-
поративной социальной ответственности, таких, как корпоративная со-
циальная  деятельность,  корпоративная  социальная  восприимчивость, 
теория заинтересованных сторон, теория корпоративного гражданства 
сделало эту проблему настолько «заезженной», что при всей ее значи-
мости невольно соглашаешься с мнением С. Сети, который   отмечал, 
что  «понятие  корпоративной  социальной  ответственности  стало  на-
столько часто употребляться в различных ситуациях, что лишилось уже 
всякого значения» [7, c. 61].

С нашей точки зрения, эта ситуация возникла в связи с тем, что само 
понятие  социальной  ответственности  является  предметом  исследова-
ния целого ряда наук (философии, экономики, социологии, политоло-
гии, психологии, этики бизнеса). Попытки анализа отдельных его сто-
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рон с позиции специфики той или другой области знаний и отсутствие 
комплексных исследований приводят к ограниченным результатам. 

Сегодня  наиболее  полная  систематизация  подходов  к  корпора-
тивной  социальной  ответственности  содержится  в  работе  Д.  Меле 
и  Э.  Гаррига  «Теории  корпоративной  социальной  ответственности: 
границы  исследования»  [8].  Авторы  выделяют  четыре  направления 
исследования КСО, которые позволяют условно сгруппировать суще-
ствующие теории.

1. Инструментальные теории, базирующиеся на рассмотрении ком-
пании исключительно в качестве инструмента для создания материаль-
ных благ,  а  социальной деятельности  –  как  средства  для  достижения 
экономических результатов. Эта группа теорий включает в себя неко-
торые подгруппы:

1.1. Максимальное  увеличение  акционерной  стоимости  в  качестве 
высшего критерия оценки корпоративной социальной деятельности.

1.2. Стратегии конкурентного преимущества, реализуемые в долго-
срочном периоде.  Для этого направления характерны следующие три 
подхода: 

–  Социальные  инвестиции  в  условиях  конкуренции.  Сторонники 
этого  подхода  утверждают,  что  инвестирование  в  благотворительную 
деятельность может быть полезным для создания условий конкурент-
ного преимущества фирмы за счет формирования большей   социаль-
ной ценности, чем могут создать индивидуальные доноры или прави-
тельство (в качестве примера приводятся образовательные программы, 
проводимые для студентов за счет собственных средств компании).

–  Перспектива  динамических  возможностей  фирмы,  основанных 
на использовании природных ресурсов. Такой подход основан на спо-
собности компании достичь лучших результатов по сравнению с кон-
курентами  за  счет  взаимодействия  человеческих,  организационных и 
материальных ресурсов в течение долгосрочного периода, а также ор-
ганизационных и стратегических процедур, с помощью которых менед-
жеры приобретают эти ресурсы, изменяют, интегрируют и объединяют 
их для создания новых стратегий создания стоимости.

– Стратегии  основания  экономической  пирамиды,  в  которой  авто-
ры видят скорее возможности для новаций, чем проблемы. Одним из 
способов решения этой проблемы являются «подрывные инновации»: 
продукты  или  услуги,  которые  изменяют  соотношение  ценностей  на 
рынке. Эти товары имеют другие возможности или условия, которые 
используются  клиентами  на  традиционных  рынках  и,  следовательно, 
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могут быть введены только для новых клиентов или с использовани-
ем менее сложных приложений для особых групп клиентов. При этом 
старые продукты становятся неконкурентоспособными просто потому, 
что параметры, на основе которых раньше проходила конкуренция, ста-
новятся  несущественными.  Целью  этих  стратегий  является  «превра-
щение бедных в активных потребителей» за счет производства низкой 
стоимости и учета особых потребностей населения. В качестве приме-
ра реализации данного механизма приводят разработку более просто-
го продукта (например, телефона с меньшим количеством опций) для 
людей преклонного возраста по доступной цене с целью достижения 
конкурентного преимущества на рынке;

1.3.  Теории,  связанные  с  маркетинговой  стратегией  и  развитием 
«добродетельного», социально значимого маркетинга, главной задачей 
которого является увеличение продаж и доходов компании за счет при-
дания фирме имиджа социально ответственной, честной организации. 

2. Политические теории, которые исследуют власть бизнеса в обще-
стве и степень ответственности в подходе к реализации этой силы на 
политической  арене. Среди  наиболее  важных  из  этой  группы  теорий 
Гаррига и Меле выделяют:

2.1. Корпоративный конституционализм, основанный на идее о том, 
что компания является социальным институтом и должна осуществлять 
власть ответственно. Наиболее ярким представителем этого направле-
ния  является  К.  Дэвис.  Он  сформулировал  два  принципа,  в  соответ-
ствии с которыми бизнес должен управлять своим влиянием на насе-
ление: «уравнение социальной власти» («Социальная ответственность 
работодателей вытекают из социальной власти, которую они имеют») 
и «железный закон ответственности» («Кто не осуществляет свою со-
циальную власть ответственно, тот потеряет ее»).

2.2. Корпоративное гражданство. Это понятие с тремя различными 
значениями. В форме ограниченного видения оно включает в себя кор-
поративную  филантропию,  социальные  инвестиции  или  выполнение 
определенных обязанностей перед местным сообществом; другой, бо-
лее широкий подход, рассматривает его как эквивалент КСО. Наиболее 
масштабное  видение  –  рассмотрение  задачи  компании  выйти на  сце-
ну гражданства, если правительство не в состоянии защитить граждан 
в  глобальном  контексте. Несмотря  на  существенные  различия  в  этой 
группе теорий, авторы выделяют некоторые общие моменты: сильное 
чувство ответственности компании в отношении местных сообществ, 
ассоциаций и заботы об окружающей среде. В результате корпоратив-



161

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 14. Вип. 3 (31) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 14. Issue 3 (31)    ISSN 2413-9998

ной глобализации, забота о местном сообществе постепенно становит-
ся глобальной проблемой.

3. Интегративные теории, в которых обосновывается роль компании 
в выявлении, сборе социальных запросов и реагирования на социаль-
ные потребности с целью достижения социальной легитимности и бо-
лее широкого признания и социального престижа. Эта группа теорий 
включает в себя:

3.1. Управление социальными процессами, которые компания иден-
тифицирует, оценивает и реагирует и которые могут оказать существен-
ное влияние на ее функционирование.

3.2. Принцип общественной подотчетности. Его сторонники утверж-
дают, что реальное поведение бизнеса зависит от соответствующей го-
сударственной политики, включая общую модель социального поведе-
ния, отраженного в общественном мнении, формальных юридических 
требованиях и их практическом применении.

3.3. Управление в интересах заинтересованных сторон (stakeholders). 
Стейкхолдеры – это те субъекты, которые оказывают влияние на дея-
тельность компании и в то же время находятся под этим влиянием, то 
есть  сотрудники  организации,  потребители,  акционеры,  поставщики, 
государство и местное сообщество. В некоторых случаях можно встре-
тить другое название — «управление в интересах соучастников». Его 
преимуществом  является  повышенная  чувствительность  компании 
к  внешней  среде,  но  и  более  глубокое  понимание  взаимосвязанными 
агентами дилемм, с которыми сталкиваются организации.

4.  Этические  теории,  основанные  на  этической  ответственности 
бизнеса перед обществом. Они основаны на принципах,  которые вы-
ражают, что должно и что не должно делаться, чтобы построить луч-
шее  общество.  То  есть  необходимо  установить  определенный  «свод 
правил», каким образом должны вести себя корпорации и менеджеры, 
определить  «нормативное  ядро  этических  принципов». Среди  основ-
ных подходов Гаррига и Меле выделяют следующие:

4.1.  Концепцию  универсальных  прав,  которая  предполагает,  что 
деятельность корпорации должна быть основана на соблюдении прав 
человека и направлена на поддержание экономической, социальной и 
политической справедливости в регионах ее деятельности.

4.2. Теорию устойчивого развития, направленного на совершенство-
вание человеческого потенциала. Чтобы оценить  собственную устой-
чивость, компания должна принять «тройную цель», включая не только 
экономические аспекты деятельности фирмы, но и социальные и эко-
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логические. Впервые термин «устойчивое развитие» был официально 
использован  в  докладе  Всемирной  комиссии  по  окружающей  среде 
и  развитию  (ООН)  в  1987  году:  устойчивое  развитие  подразумевает 
«удовлетворение потребностей нынешнего поколения, не угрожая спо-
собности  будущих  поколений  удовлетворять  их  собственные  потреб-
ности» [9]. Несмотря на то, что изначально речь шла об окружающей 
среде, в дальнейшем было признано, что устойчивое развитие нельзя 
рассматривать вне социального контекста. И сегодня концепция устой-
чивого развития существует как единство трех основных точек зрения: 
экономической, социальной и экологической.

Сегодня нормы КСО включены в программы устойчивого развития, 
действующие под эгидой ООН. Первый Всемирный форум по пробле-
мам  устойчивого  развития  (1992  г.)  принял  Декларацию,  определив-
шую базовые принципы этой концепции. Далее на Всемирном самми-
те в Йоханнесбурге была разработана система обязательств по КСО и 
план действий для национальных правительств по внедрению социаль-
но ответственных практик. В декларации была зафиксирована «обязан-
ность представителей частного сектора – больших и малых компаний 
– вносить вклад в становление справедливых и устойчивых сообществ 
и обществ» [10].

В  заключении  Гаррига  и Меле  обращают  внимание  на  необходи-
мость углубления отношений между обществом и бизнесом, с полным 
пониманием объективной реальности и твердой этической основы.

Обобщая  все  существующие  сегодня модели подходов  к  социальной 
ответственности бизнеса, можно отметить, что они включают три уровня. 

Первый  уровень  –  это  соблюдение  законодательства.  Он  является 
обязательным для  всех  компаний  и  отражает  общественные  требова-
ния.  Здесь  подразумевается  юридическая  обязанность  соблюдения  и 
исполнения требований, предусмотренных нормой права, реализующа-
яся в правомерном поведении субъектов, одобряемом или поощряемом 
государством, а в случае ее нарушения – обязанность правонарушите-
ля претерпеть осуждение, ограничение прав материального, правового 
или личного характера [11, c. 14].

Второй  уровень  –  это  социальная  ответственность,  осуществляе-
мая с целью получения прибыли. Этот уровень ответственности имеет 
весьма широкую трактовку. Сюда относится как ответственность перед 
внутренними стейкхолдерами (забота о собственном персонале, повы-
шение уровня квалификации работников, создание комфортных усло-
вий производственной и личной жизнедеятельности), так и перед внеш-
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ними (линия поведения по завоеванию доверия потребителей, партне-
ров, акционеров). 

Третий  уровень  –  это  социальная  активность,  прямо  не  связанная 
с получением выгоды. Здесь подразумевается принятие фирмой ответ-
ственности по повышению качества и уровня жизни  граждан страны 
(благотворительность, волонтерство). 

Для населения наиболее ощутимыми и значимыми выступают пер-
вый и третий уровни, для предпринимателя – второй. Различные под-
ходы  к  характеристике  социальной  ответственности  концентрируют 
внимание на одном из трех уровней.

На наш взгляд, именно наличие различных уровней и форм прояв-
ления социальной ответственности бизнеса создают трудности в раз-
работке конкретных оценочных показателей степени ответственности 
компании. Обычно попытки введения какого-либо интегрального пока-
зателя КСО оказываются малоубедительными. Предлагаемые коэффи-
циенты позволяют составить представление об инвестиционной актив-
ности фирмы, ее финансовой устойчивости, участии в формировании 
человеческого капитала. Однако не следует забывать о том, что жизнь 
сложнее теоретических схем. Предлагаемые оценочные коэффициенты 
социальной ответственности могут характеризовать деятельность фир-
мы в основном на микроуровне. 

Так,  Центр  Развития  корпоративной  социальной  ответственности, 
осуществляющий  сбор  информации  по  результатам  опроса  предста-
вителей  600  предприятий Украины  с  целью  выявления  основных  из-
менений и тенденций развития КСО в Украине, группирует практики 
социальной ответственности в следующие группы [12]:

1.  Организационное  управление  (открытость  компаний;  миссия, 
ценности и кодексы поведения компании; стратегия и финансирование 
социальной ответственности; антикоррупционные меры).

2. Права  человека  и  трудовые  практики  (содействие  деятельности 
объединений работников компании; программа баланса между семьей 
и работой).

3. Ответственность перед громадой.
4. Экологическая ответственность.
5. Отношение к потребителям.
6. Учет интересов стейкхолдеров компании. Диалог со стейкхол-

дерами.
Результаты опроса в 2010 году показали, что подавляющее большин-

ство респондентов рассматривают социальную ответственность либо как 
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синоним благотворительности, либо нацеленную на внутреннее разви-
тие  социальную деятельность. Так,  на  вопрос  о  сущности  социальной 
ответственности ответы респондентов были следующими [12, с. 14]:
−	 58,1% – благотворительность;
−	 57,8% – развитие собственного персонала;
−	 54,7% – честное ведение бизнеса.

Значительно меньшее значение отводилось участию бизнеса в реше-
нии региональных и национальных программ
−	 30,7% – осуществление экологических проектов;
−	 30,5% – участие в региональных программах развития;
−	 24,5% – внедрение принципов и практик прозрачности и этического 

поведения.
Только чуть более половины компаний  (53,3%) считают, что прак-

тика  социальной  ответственности  должна  реализовываться  каждым 
предприятием, 41,1% убеждены, что лишь теми компаниями, кто же-
лает  этим заниматься,  а 5,6% считают, что бизнес не должен вообще 
ориентироваться на эти цели [12, с. 17].

Основная  часть  мероприятий,  классифицируемых  как  социальная 
ответственность, которую реализовывали компании в 2010 году, можно 
отнести к трудовым практикам [12, с. 21]:
–  обучение собственного персонала – 80,9%;
–  неиспользование в компании детского труда – 80,7%;
–  неиспользование в компании принудительного труда – 78%;
–  внедрение программ улучшения условий труда – 66,1%;
–  отсутствие в трудовых практиках дискриминации – 58,8%.

Значительно менее распространенными являются мероприятия со-
циальной ответственности, характеризующие участие бизнеса в реше-
нии общенациональных социально-экономических задач:
–  внедрение программ использования и утилизации отходов – 29,6%;
–  использование методов уменьшения выбросов в окружающую сре-

ду – 23,9%;
–  инвестирование средств в общественную жизнь громады – 16,6%;
–  меры по охране природных ресурсов – 14,8%.

Интересны результаты исследования, характеризующие мотивацию 
компаний по внедрению социально ответственных практик. Подавляю-
щее большинство респондентов – 76,9% отметили, что стимулировать 
эту  деятельность  может  введение  льготного  налогообложения  для 
данных компаний; 38,5% – уменьшение давления со стороны местных 
органов власти. И лишь 1% считает, что это должно быть государство, 
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которому  платятся  налоги,  а  0,5%  указывают  собственную  совесть 
[12, с. 47].

Исходя из отмеченных выше особенностей форм реализации соци-
альной ответственности бизнеса в Украине, можно констатировать, что 
КСО как философия отношений между предпринимательскими струк-
турами и обществом в целом, в нашей стране находится на начальном 
этапе становления. Ограничиваясь в настоящее время в основном сфе-
рой трудовой жизнедеятельности, она и в теоретическом аспекте вос-
принимается  как  социальная  деятельность,  позволяющая  компании 
улучшить свой имидж и обеспечить за счет этого более высокие  фи-
нансовые показатели. 

Но необходимо помнить, что в категории «социальная ответствен-
ность» ключевым словом является «социальность», которая представ-
ляет собой сферу производства человеческой и общественной жизни. 
Мир «с трудом и медленно приходил к пониманию простой закономер-
ности: чтобы успешно и без сбоев развиваться, рыночные отношения 
должны быть укоренены в широком контексте социальных ценностей и 
ориентиров развития. Когда это понимание пришло, оно приняло фор-
мы … социальной рыночной экономики» [13]. 

Бизнес связан с обществом как с социальной, а не только экономиче-
ской, системой, поэтому его ответственность должна носить комплекс-
ный характер. Он должен выступать главной движущей силой эволю-
ции социально-экономической формы общества как с позиции разви-
тия производительных сил, так и в части формирования более высоких 
стандартов качества жизни и всей системы социально-экономических 
отношений.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Анотація
Стаття  присвячена  дослідженню  основних  теоретичних  аспектів  і  най-

важливіших  наукових  концепцій  соціальної  відповідальності  бізнесу.  Показано 



167

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 14. Вип. 3 (31) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 14. Issue 3 (31)    ISSN 2413-9998

еволюцію цього поняття. Корпоративна соціальна відповідальність розглядається   
як багаторівнева концепція. Проаналізовано загальнотеоретичні підстави наукової 
картини соціальної відповідальності бізнесу в якості умови вирішення наукових 
проблем відображення суті та структури цієї відповідальності, її місця і ролі в рам-
ках загального розвитку суспільства, відображеного в концепціях «соціальної дер-
жави» і «соціально-орієнтованої економіки».

Ключові слова:  соціальна відповідальність бізнесу, корпоративний его-
їзм, корпоративний альтруїзм, етика, корпоративне громадянство, соціально відпо-
відальні практики, соціальна держава.
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CORPORATE  SOCIAL RESPONSIBILITY: BASIC 
CONCEPTS 

Summary
The  article  investigates  the  basic  theoretical  aspects  and  the most  important 

scientific concepts of corporate social responsibility, the evolution of the concept. Cor-
porate social responsibility is presented as a multi-level concept. Article discusses four 
groups of corporate social responsibility theories, considering their respective focus on 
four different aspects of  the social  reality: economics, politics,  social  integration, and 
ethics. The first one focuses on economics. Here the corporation is seen as an instrument 
for wealth creation. The second group focuses on the social power of the corporation and 
its responsibility in the political arena associated with its power. The third group focuses 
on social integration. It includes theories, which consider that business ought to integrate. 
Economic and legal obligations are primary and basic. In recent years, the ethical and 
philanthropic responsibilities have received more attention. Corporate social responsi-
bility is a reflection of the fact that business and society are interwoven, so the business 
through the social responsibility system should play a significant role in the development 
of society, reflected in the concepts of “social state” and “socially-oriented economy”. 

Keywords: business social responsibility, corporate selfishness, corporate  al-
truism, ethics, corporate citizenship, social responsibility practices, social state.
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FINANCIAL MANAGEMENT OF THE SINGLE TREASURY 
ACCOUNT IN THE ECONOMIC CRISIS

The article analyzes modern financial management through the Treasury. The at-
tention is paid to the specifics of Treasury Control and complexity of its structure and finan-
cial management system of Treasury. The basic problem in the management of budgetary 
resources and functioning treasury system, especially in a political crisis, are viewed. 

It was  revealed  that  in  the modern  economic  crisis  the  role  of State Treasury 
System among budgetary institutions is very important, because it accumulates budgetary 
funds, monitors targeted use of financial resources of particular importance. 

It is shown that in today’s authorities the State Treasury Service faces one of the 
most active participants  in  the management of national and regional financial  resources 
through the use of legally accepted mechanisms.

Purpose of the article is to show that the introduction of the Single Treasury Ac-
count allows you to have information on the budget. The subject is the treasury system. The 
main goal is the analysis of financial management at the Treasury.

In  the  capacity of  the methodological  bases the historical method,  the  system 
method, the logical method, the mathematical method, and method of analysis and synthe-
sis were used.

Practical value of the article is the examination of the financial, economic and 
treasury systems.

Keywords:  Treasury,  Treasury  System,  budget,  cash  expenditures,  budget 
maintenance, system of Treasury, the State Treasury, efficient financial management, 
budget funds.

Analysis  of  the  current  state  of  the financial  recourses management  at 
the Treasury system showed that a number of methodological  issues is not 
resolved. Not surprisingly the system requires an adequate solution.

The introduction of the Single Treasury Account provided an opportunity 
to have information on the budget, that have financial levers of macroeco-
nomic regulation, including putting into effect the alignment of financial po-
tential areas [2; 3]. 

State Treasury has caused changes in the institutional structure and legal 
relations between  all  participants  of  the budget  process. The  research has 
shown that free funds have increased to a great extent.
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Analysis of scientific papers  in  the financial management field showed 
that theoretical and practical research on the treasury system functioning and 
management control over the targeted budget funds involved in such schol-
ars as M. I. Ohdanskyy, N. I. Sushko, V. I. Stoyan, V. P. Tentyuk and others.

Effectiveness  of  the  Single  Treasury Account  is  seen  in  the  works  of 
Ukrainian scientists, such as Y. V. Pasichnyk, P. G. Petrashko, V. I. Rakits-
kaya, N. V.  Sizov, V.  I.  Stoyan, O. O. Chechulina,  S.  I. Yuri  and  foreign 
scientists, such as M. Alier, E. Amanturova, O. Demidova, T. Giber, K.  Se-
hinashvili. 

Gained positive experience of the other countries in the Treasury requires 
a certain adaptation to Ukrainian model of the Treasury.

The main problem in this experience applying is the need to improve the 
Treasuries’ functioning mechanism.

Analysis of state financial structure of various countries showed different 
States Treasury usually actively involved in the functioning of the financial 
system and budget management flows. 

Obviously, there is no fundamental difference in the methods of the na-
tional treasury. This difference is expressed mainly in their structure. In one 
country treasury functions performed by some government agencies, in other 
country it is caused by other one, but these features are always present.

The positive experience that can be applied today is an organization of 
single information of the financial system with advanced communications, 
which will be helpful  for  the government authorities  to obtain  timely and 
accurate information about the state of public finances and ensure effective 
management. 

Currently, many countries, regardless of budgetary principles of govern-
ment, are pursuing a policy of public finances decentralization. Among the 
reasons that incite are the following:
−	 This system allows for better social needs, as in this case, decisions are 

made locally, which allows to take into account all economic and social 
characteristics of the region.

−	 Decentralization of public bodies provides greater transparency. 
−	 Enhanced real influence public decisions.

Analysis of the Treasuries’ financial management system in various coun-
tries showed that the Treasury has performed lately mainly active role. How-
ever, the mechanical transfer of foreign practices in Ukrainian conditions is 
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unlikely to guarantee success. At the same time, the experience of the Trea-
sury in other countries shows that Ukraine needs a state financial information 
system which will be ensured be effective management.

Based on the data in Table 1 we were plotted figure 1 and figure 2.
The task of Ukrainian State Treasury Service is treasury services state and 

local budgets by keeping revenues and expenditures of the appropriate bud-
get bills through business entities that performed works have spent money 
for further control over the proper use of public funds. 

Bodies  of  Ukrainian  State  Treasury  Service  carry  out  their  activities 
mainly through the provision of treasury services that are free of charge to 
local budgets, managers and recipients of budget funds. Partly they are paid 
by the state budget of Ukraine, which funds the activities of Ukrainian State 
Treasury Service. 

The development strategy of the state executive body, which is Ukrainian 
State Treasury Service, must meet the aim of its establishment and the politi-
cal and economic situation in the country [2].

Table 1
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Table 1 
Index 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

January 452 2 205 4 950 17 015 9 084 4 378 7 715 1 055 2 724 2 062 458 1 739 3 008 

February 1 811 4 005 6 750 19 480 11 220 10 015 7 946 1 835 6 036 4 255 4 047 4 721 8 792 

March 1 637 5 433 6 957 19 357 13 834 14 141 5 988 1 334 7 755 4 703 2 773 3 590 14 615 

April 903 5 652 6 866 16 323 14 865 15 571 5 453 5 412 6 158 5 726 3 579 4 209 26 674 

May 740 4 749 5 342 15 053 14 539 12 361 3 363 6 312 9 441 5 640 3 766 3 811 23 560 

June 1 180 5 573 7 685 16 415 16 557 18 085 4 966 5 478 17 182 7 878 4 108 8 053 27 746 

July 594 9 651 5 549 13 767 13 680 14 376 4 134 7 352 7 797 5 632 3 754 3 729 25 446 

August 341 13 194 7 797 13 338 15 508 14 212 2 583 8 713 8 180 3 644 3 925 6 570 33 271 

September 752 15 242 10 270 16 121 17 121 19 165 6 576 13 806 11 053 6 608 3 990 13 412 45 853 

October 2 508 12 883 8 267 15 091 13 217 15 857 3 544 8 751 6 307 2 311 4 073 10 055 47 128 

November 3 092 9 603 7 148 13 840 13 340 11 430 3 311 5 749 5 332 1 762 410 8 476 43 624 

December 4 475 8 703 27 350 15 149 15 229 16 995 3 291 10 926 6 217 8 834 1 197 6 767 47 957 

 
 

 
 
Figure 1. Dynamics of average incoming balance TSA in Ukraine in 2003-

2015 
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Figure 1. Dynamics of average incoming balance TSA in Ukraine in 2003-2015

Figure 2. Dynamics of residues TSA by month in Ukraine in 2003-2015

Cash flow in the single treasury account is about 10 bln. UAH. per day.
The research has shown that the management of budget funds should be 

addressed by effective combining of the fiscal and monetary policies’ interests. 
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Figure 2. Dynamics of residues TSA by month in Ukraine in 2003-2015 
 

Cash flow in the single treasury account is about 10 bln. UAH. per day. 
The  research has  shown that  the management  of  budget  funds  should be  ad-

dressed by effective combining of the fiscal and monetary policies’ interests. Today, 
the balance of the Treasury accounts much more limiting volume. 

Operations in the financial markets on the placement of temporarily free budg-
et funds on deposit at the National Bank of Ukraine and commercial banks will pro-
vide an additional source of income. This will enable reduction of the burden on state 
spending. 

The  centralized  calculation model  requires  the  development  of  new  relation-
ships between levels of the State Treasury, which should be resulted in the changes of 
the legal and normative acts of general issues of the State Treasury creation and ex-
istence. 

Actions on the centralized model creation are justified by the fact that the exist-
ing  schemes  of  the  state  budget  payments  rather  cumbersome  and need  simplifica-
tion. There is an urgent need to speed up their use by the general revenue resources 
and backing regional level. 

This goal achievement will be done by establishing a central authority use lim-
its of Treasury funds. This will provide an opportunity to accelerate  the flow of re-
sources spending and will help to reduce the tension. 

It should be taken into account the USA positive experience. 
A further budget allocations approval depends on the results of the analysis of 

a particular program and the cost of its achieving. 
However,  nowadays  there  are  no  recommendations for  the  specific  mecha-
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Today, the balance of the Treasury accounts much more limiting volume.
Operations in the financial markets on the placement of temporarily free 

budget  funds  on  deposit  at  the National  Bank  of Ukraine  and  commercial 
banks will provide an additional source of income. This will enable reduction 
of the burden on state spending.

The centralized calculation model requires the development of new rela-
tionships between levels of the State Treasury, which should be resulted in the 
changes of the legal and normative acts of general issues of the State Treasury 
creation and existence.

Actions on the centralized model creation are justified by the fact that the 
existing schemes of the state budget payments rather cumbersome and need 
simplification. There  is an urgent need  to speed up  their use by  the general 
revenue resources and backing regional level.

This goal achievement will be done by establishing a central authority use 
limits of Treasury  funds. This will provide an opportunity  to accelerate  the 
flow of resources spending and will help to reduce the tension.

It should be taken into account the USA positive experience.
A further budget allocations approval depends on the results of the analysis 

of a particular program and the cost of its achieving.
However, nowadays there are no recommendations for the specific mecha-

nisms, the assessments system, standards that could be used by institutions and 
organizations, regulatory authorities to analyze the budget funds’ efficiency.
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КОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Аннотация
В  статье  проведен  анализ  управления финансовыми  ресурсами на  едином 

казначейском  счете.  Выявлены  основные  проблемы  в  управлении  бюджетными 
ресурсами  и  функционирования  казначейской  системы,  особенно  в  условиях 
политического кризиса.

Рассмотрена  система  казначейства  как  главный  финансовый  институт 
государства.

Выявлено,  что  в  настоящий  момент  в  условиях  экономического  кризиса 
Государственная казначейская служба играет особую роль в управлении бюджетными 
средствами через систему казначейства.

Ключевые слова: казна, казначейская система, бюджет, кассовые расходы, 
обслуживание бюджета, система казначейства, Государственная казначейская служба, 
оперативное управление финансовыми ресурсами, бюджетные средства.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ НА 
ЄДИНОМУ  КАЗНАЧЕЙСЬКОМУ РАХУНКУ В УМОВАХ 
ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

В статті проаналізовано управління фінансовими ресурсами на єдиному 
казначейському рахунку. Виявлено основні проблеми в управлінні бюджетними 
ресурсами  та функціонування  казначейської  системи,  особливо  в  умовах  полі-
тичної кризи. 

Розглянуто систему казначейства як головний фінансовий інститут держави. 
Виділено завдання  Державної казначейської служби України щодо казна-

чейського обслуговування державного та місцевих бюджетів шляхом обліку над-
ходжень  до  бюджету  і  проведення  видатків  відповідного  бюджету  через  оплату 
рахунків суб’єктів господарської діяльності, які виконали роботи розпорядникам 
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бюджетних коштів, з метою їх подальшого контролю за цільовим використанням 
бюджетних коштів. 

Розглянуто діяльність казначейської служби України,яка здійснюється  пе-
реважно через надання казначейських послуг, що є безоплатними для місцевих бю-
джетів, розпорядників і одержувачів бюджетних коштів. Виділено стратегію роз-
витку державного органу виконавчої влади, яким є Державна казначейська служба 
України,що  має відповідати меті його створення й політичній та економічній си-
туації в країні

Виявлено, що  в  сьогодні  в  умовах  економічної  кризи   Державна  казна-
чейська служба відіграє особливу роль в управлінні бюджетними коштами через 
систему казначейства. 

Ключові слова: казна, казначейська система, бюджет, касові видатки, об-
слуговування бюджету, система казначейства, Державна казначейська служба, опе-
ративне управління фінансовими ресурсами, бюджетні кошти.
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ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКІВ ТА 
ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ

У статті охарактеризована проблема щодо транспорентності та прозорості 
діяльності страхових компаній на вітчизняному страховому ринку. Наведено аналіз 
показників діяльності страхових компаній згідно статистичних  даних, представ-
лених журналом Insurance Top. Визначені основні проблеми розвитку страхового 
ринку   України та сформульовані рекомендації щодо  їх вирішення. Розкрите по-
няття транспарентності діяльності страховиків та показано його вплив на розвиток 
вітчизняного страхового ринку.

Ключові слова: транспарентність, прозорість, страховий ринок, страхові 
компанії,  інформація, Інтернет, фінансові ризики, інформаційна відкритість, спо-
живачі страхових послуг.

Проблема формування потужного страхового ринку має надзвичай-
но важливу роль для вирішення проблем вітчизняної економіки. Стра-
хові компанії надаючи свої послуги через страховий захист знижують 
фінансові ризики суб’єктів господарювання та генерують значні обсяги 
інвестиційних ресурсів для фінансування національної економіки. Од-
нак без прозорості та транспарентності діяльності страховиків не має 
к ним довіри з боку страхувальників. Тому питання транспарентності 
та  її  вплив  на  розвиток  вітчизняного  страхового  ринку  є  актуальним 
питанням сьогодення.

Проблеми функціонування вітчизняного страхового ринку  обгово-
рюються у працях багатьох учених.  Так, В. Д. Базилевич [1] розглядає 
формування попиту та пропозиції на страхові послуги, Т. А. Говорушко 
[3] показує у своїй монографії як управляти фінансовою діяльністю у 
страховій компанії, Ю. М. Дьячкова [4]   розглядає страховий ринок в 
умовах нестабільної економіки, Т. А. Косова та Н. Е. Дєєва [7] аналізу-
ють інвестиційну діяльність страхових компаній, а також Т. А. Косова 
[8] проводить стрес-тестування як інструмент діагностики фінансової 
стійкості  банків,  страхових  компаній  і  підприємств,  Г.  Г.  Козоріз  [9] 
показує пріоритетні напрями модернізації страхового ринку України в 
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умовах глобальних викликів, О. Д. Сафонова [13] наводить проблеми 
розвитку сучасного стану страхового ринку України, Л. В. Шірінян [14] 
висвітлює  економічну  сутність  фінансового  регулювання  страхового 
ринку. Однак питанням транспарентності та прозорості діяльності ві-
тчизняних страховиків з боку вітчизняних вчених приділено недостат-
ньо уваги і потребує подальших досліджень.

Більша частина науковців у своїх працях акцентує увагу на сучас-
ному стані та перспективі розвитку страхового ринку України, визна-
чає загальні проблеми та наводить шляхи їх вирішення. Однак питання 
транспарентності  та  прозорості  діяльності  вітчизняних  страховиків  з 
боку вітчизняних вчених  є маловивченими.

Метою  статті  є  обґрунтування  теоретичних  засад щодо  розкриття 
поняття транспарентності діяльності страховиків та його впливу на роз-
виток вітчизняного страхового ринку.

Під транспарентністю розуміють прозорість, зрозумілість, інтерпре-
тованість даних, їх відкритість, доступність і гласність.

Транспарентність – це рівень відкритості компанії, який досягається 
шляхом розкриття інформації про структуру організації, ризик-менедж-
мент, діяльність і її результати. 

Відкритість – не найсильніша сторона українських страхових ком-
паній. І хоча про непрозорість страхового бізнесу відомо давно, ради-
кальні кроки для вирішення цієї проблеми не робляться. І навіть ті не-
численні  ініціативи,  які  виходять  з  боку  регулятора,  саботують недо-
бросовісними гравцями. Про те, навіщо ринку потрібна прозорість, і як 
її виміряти, розповідала Голова наглядової ради СК «БУСІН» Лариса 
Непочатова [12].

Транспарентність  –  невід’ємне  якість  будь-якої  фінансової  струк-
тури. Будь- то банк, пенсійний фонд або страхова компанія. Споживач 
послуг не зобов’язаний розбиратися в хитросплетінні бухгалтерських 
балансів, знати, з чого складаються резерви страховика, або який рівень 
його збитковості. У клієнта має бути просте мірило, інструмент, який 
по може відрізнити сумлінну компанію від шахрая, а платоспроможно-
го страховика від банкрута. Однак, навіть та єдина вимога до транспа-
рентності на українському страховому ринку, яка полягає в зобов’язанні 
кожної  страхової  компанії мати власний сайт,  і  публікувати на ньому 
інформацію  про  фінансовий  стан,  про  власників  істотної  участі,  про 
топ-менеджмент, не виконується. Нацкомфінпослуг, яка повинна контр-
олювати дотримання цієї вимоги, ніяких даних не призводить, хоча від-
повідні розпорядження прийнято. Тому питання транспарентності для 
вітчизняного страхового ринку так і залишається відкритим [12].
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Рівень  інформаційної  прозорості  фінансових  посередників  –  це 
стан розкриття ними відомостей щодо результатів своєї господарської 
діяльності, корпоративного управління, кадрової політики, тощо, вну-
трішнім та зовнішнім користувачам. Дані можуть розповсюджуватись 
для  ознайомлення  зацікавленим особам  та широкому  загалу  з  вико-
ристанням різних механізмів: публікуватись у професійних та інфор-
маційних  виданнях,  висвітлюватись  на  офіційних  сайтах  суб’єктів 
господарської діяльності або спеціалізованих передачах на телевізій-
них  бізнес-каналах,  тощо.  Найбільш  популярним,  а  водночас  недо-
рогим та масштабним за рівнем охоплення аудиторії методом розпо-
всюдження інформації нині є Інтернет. Жодна фінансова компанія не 
може  претендувати  на  високий  рівень  транспарентності,  якщо  вона 
не має власного сайту у Всесвітній мережі, дані на якому періодично 
оновлюються. Крім того, для окремих видів фінансових посередників, 
наприклад, банків,  існують вимоги щодо  інформаційної відкритості, 
дотримання  яких  є  обов’язковою умовою для  здійснення ними про-
фесійної діяльності на ринку фінансових послуг. 

Інформаційна відкритість надає фінансовим посередникам ряд ваго-
мих переваг для ефективної роботи у сучасних економічних умовах. Зо-
крема, компанії, що відповідально ставляться до своєчасного оприлюд-
нення власних фінансових результатів перед акціонерами, інвесторами, 
учасниками фінансових ринків дають змогу як існуючим, так і потен-
ційним клієнтам зробити висновки про перспективи роботи компаній, і 
відповідно, прийняти рішення про доцільність використання їх послуг 
у майбутньому. Таким чином, інформаційна прозорість фінансового по-
середника  сприяє  отриманню  ним  конкурентних  переваг,  залученню 
нових  клієнтів  та  партнерів,  підвищенню рівня  ділової  репутації, що 
у підсумку призводить до збільшення обсягів фінансових активів ком-
панії, від яких багато у чому залежить рівень економічної безпеки [5].

Одним  із  найважливіших  напрямів  розвитку  страхової  діяльності, 
що  дозволяє  підвищити  довіру  громадян  до  страховиків  і  інституту 
страхування в цілому, є захист прав споживачів. Наявність своєчасної, 
якісної та зрозумілої для споживачів страхових послуг інформації щодо 
продуктів,  винятків  та  особливих  умов  страхування  є  важливим  еле-
ментом побудови довіри на страховому ринку, а також розвитку конку-
ренції на ньому [10].

На  страховому  ринку  важливе  значення  має  транспарентність  фі-
нансового  регулятора  –  Національної  комісії,  що  здійснює  державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) та 
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страхових компаній. У цілому діяльність регулятора страхового ринку є 
достатньо прозорою і створює передумови для захисту прав споживачів 
страхових  послуг,  під  якою  розуміють  сукупність  передбачених  правом 
умов, що передують виникненню самого права на захист у страхувальника 
та служать поясненням застосування тих чи інших способів захисту [6].

Журнал Insurance Top [11] щоквартально надає дані щодо діяльності 
страхових компаній на вітчизняному страховому ринку. Так у 2015 році 
основну  частку  страхових  виплат  (99%)  забезпечують  100  страхових 
компаній ризикового страхування і 15 компаній зі страхування життя. 
Близько 200 страхових компаній знаходяться в замороженому стані (су-
купно на них припадає менше 1% ринку) і навряд чи зможуть найближ-
чим часом створити конкуренцію.

Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2015 стано-
вила 361, у тому числі СК «life» – 49 компаній, СК «non – life» – 312 
компаній, (станом на 31.12.2014 – 382 компанії, у тому числі СК «life» 
– 57 компаній, СК «non-life» – 325 компаній). Кількість страхових ком-
паній має тенденцію до зменшення, так за 2015 рік порівняно з 2014 ро-
ком, кількість компаній зменшилася на 21 СК, порівняно з 2013 роком 
зменшилася на 46 СК, станом на 31.12.2012 – 414 компанії, у тому числі 
СК «life» – 62 компанії, СК «non-life» – 352 компаній.

За 2015 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП 
становила 1,5%, що на 0,2 в.п. менше в порівнянні з 2014 роком; част-
ка чистих страхових премій у відношенні до ВВП за 2015 рік станови-
ла 1,1%, що на 0,1 в.п. менше в порівнянні з відповідним показником 
2014 року.

За 2013 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП 
становила 2,0%, що на 0,5 в.п. більше в порівнянні з 2012 роком; водно-
час, частка чистих страхових премій у відношенні до ВВП за 2013 рік 
становила 1,5%, та залишилась на рівні 2012 року. 

У порівнянні з 2014 роком в 2015 році на 2968,7 млн. грн. (11,1%) 
збільшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих 
страхових премій  збільшився на 3762,1 млн. грн. (20,2%). Збільшення 
валових страхових премій відбулося з таких видів страхування: страху-
вання вантажів та багажу (збільшення валових страхових платежів на 
1713,4 млн. грн. (93,0%)); автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена 
картка») (збільшення валових страхових платежів на 1311,6 млн. грн. 
(20,0%)); страхування відповідальності перед третіми особами (збіль-
шення валових страхових платежів на 619,7 млн. грн. (43,0%)); медич-
не страхування (збільшення валових страхових платежів на 303,8 млн. 
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грн. (18,7%)); страхування майна (збільшення валових страхових пла-
тежів на 280,9 млн.  грн.  (8,8%));  авіаційне страхування  (збільшення 
валових страхових платежів на 172,3 млн. грн. (62,3%)); страхування 
медичних  витрат  (збільшення  валових  страхових  платежів  на  158,6 
млн. грн. (47,8%)). 

Проте, у порівнянні з 2014 роком, у 2015 році зменшився обсяг вало-
вих страхових премій з таких видів страхування, як: страхування фінан-
сових ризиків  (зменшення  валових  страхових платежів на  741,3 млн. 
грн. (17,1%)); страхування від нещасних випадків (зменшення валових 
страхових платежів на 427,8 млн. грн. (44,4%)); страхування кредитів 
(зменшення  валових  страхових  платежів  на  336,0 млн.  грн.  (49,1%)); 
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (зменшен-
ня валових страхових платежів на 330,3 млн. грн. (14,3%)). 

У порівнянні з 2012 року в 2013 році на 7 153,7 млн. грн.  (33,3%) 
збільшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих 
страхових  премій  збільшився  на  1  273,9  млн.  грн.  (6,3%).  Основним 
фактором зростання валових страхових премій у 2013 році, у порівнян-
ні з 2012 роком, стало збільшення обсягу внутрішнього перестрахуван-
ня на 5 879,6 млн. грн. (5,8 разів). 

Разом з цим, питома вага чистих страхових премій у валових стра-
хових преміях  за  2013 рік  становила 75,2%, що на 19,1  в.п. менше в 
порівнянні  з  відповідним періодом 2012 року. Основними  змінами  за 
видами страхування, що вплинули на це, є зростання чистих страхових 
премій, з таких видів страхування як: страхування життя (збільшення 
чистих страхових премій на 667 млн.  грн.  (36,9%)); добровільне осо-
бисте страхування (збільшення чистих страхових премій на 441,3 млн. 
грн. (15,4%); страхування фінансових ризиків (збільшення чистих стра-
хових премій на 302,9 млн. грн. (14,4%)). 

Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за 
2015 рік становила 75,2%, що на 5,7 в.п. більше в порівнянні з 2014 роком.

Протягом  2015  року  зросла  кількість  укладених  договорів  страху-
вання на 67716,1 тис. одиниць (або на 50,3%), при цьому на 73503,7 тис. 
одиниць (у 2,8 рази) зросла кількість договорів з добровільного страху-
вання, в тому числі: кількість укладених договорів страхування майна 
збільшилася на 27781,4 тис. одиниць (у 8,3 рази); кількість укладених 
договорів страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 
збільшилася на 27827,1 тис. одиниць (у 10,4 разів); кількість укладених 
договорів  страхування  від  нещасних  випадків  збільшилася  на  6373,3 
тис. одиниць (на 62,1%).
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Таблиця 1
Кількість договорів страхування, укладених протягом останніх років, 

тис. од.

Джерело: розроблено автором. 

Обсяг  валових  страхових  виплат/відшкодувань  в  2015  році  у  по-
рівнянні  з  2014  роком  збільшився  на  3035,1 млн.  грн.  (59,9%),  обсяг 
чистих страхових виплат збільшився на 2709,8 млн. грн. (55,4%). Зрос-
тання обсягів валових страхових виплат за 2015 рік мало місце у всіх 
основних  системо  утворюючих  видах  страхування.  Так  збільшилися 
валові страхові виплати з таких видів страхування, як: автострахуван-
ня (збільшення валових страхових платежів на 313,3 млн. грн. (10,9%)) 
та страхування життя (збільшення валових страхових виплат на 252,4 
млн. грн. (105,5%)). Також значно збільшилися валові страхові виплати 
зі страхування фінансових ризиків на 1355,7 млн. грн.  (у 2,9 рази) та 
страхування майна на 257,7 млн. грн. 146,1%). Водночас, зменшилися 
валові страхові виплати зі страхування від вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ на 83,0 млн. грн. (43,1%).

Рівень валових виплат в 2015 році у порівнянні з аналогічним періо-
дом 2014 року (18,9%) збільшився на 8,3 в.п. та становив 27,2%. 

Рівень  чистих  страхових  виплат  станом  на  31.12.2015  становив 
34,0%, що  більше на  7,7  в.п.  у  порівнянні  з  аналогічним періодом 
минулого року. 

Високий рівень валових та чистих страхових виплат спостерігається 
з медичного страхування – 62,1% та 64,3%,  за видами добровільного 
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разів); кількість укладених договорів страхування від нещасних випадків збі-
льшилася на 6373,3 тис. одиниць (на 62,1%). 

 
Таблиця 1 

Кількість договорів страхування, укладених протягом останніх років,  
тис. од. 

 
Показники 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Темпи приросту 
2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

% % % 
Кількість договорів, 
крім договорів з обов'я-
зкового страхування від 
нещасних випадків на 
транспорті, у тому чис-
лі: 

35 204,8  87 328,5  35 975,7  109106,8 148,1  -58,8  203,3 

- зі страхувальниками - 
фізичними особами 

29 782,3  80 345,0  32 699,4  106321,2 169,8  -59,3  225,1 

Кількість договорів з 
обов'язкового особис-
того страхування від 
нещасних випадків на 
транспорті 

142 952,0  97 952,0  98 737,5  93322,5 -31,5  0,8  -5,5 

Джерело: розроблено автором.  
 
Обсяг валових страхових виплат/відшкодувань в 2015 році у порівнянні з 

2014 роком збільшився на 3035,1 млн. грн. (59,9%), обсяг чистих страхових ви-
плат збільшився на 2709,8 млн. грн. (55,4%). Зростання обсягів валових страхо-
вих виплат за 2015 рік мало місце у всіх основних системо утворюючих видах 
страхування. Так збільшилися валові страхові виплати з таких видів страхуван-
ня, як: автострахування (збільшення валових страхових платежів на 313,3 млн. 
грн. (10,9%)) та страхування життя (збільшення валових страхових виплат на 
252,4 млн. грн. (105,5%)). Також значно збільшилися валові страхові виплати зі 
страхування фінансових ризиків на 1355,7 млн. грн. (у 2,9 рази) та страхування 
майна на 257,7 млн. грн. 146,1%). Водночас, зменшилися валові страхові випла-
ти зі страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ на 83,0 млн. 
грн. (43,1%). 

Рівень валових виплат в 2015 році у порівнянні з аналогічним періодом 
2014 року (18,9%) збільшився на 8,3 в.п. та становив 27,2%.  

Рівень чистих страхових виплат станом на 31.12.2015 становив 34,0%, що 
більше на 7,7 в.п. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.  

Високий рівень валових та чистих страхових виплат спостерігається з ме-
дичного страхування – 62,1%  та 64,3%, за видами добровільного особистого 
страхування – 46,2% та 48,9%, страхування життя – 22,5%, з обов’язкового 
страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів – 
37,6% та 34,8% відповідно. 
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особистого страхування – 46,2% та 48,9%, страхування життя – 22,5%, з 
обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників тран-
спортних засобів – 37,6% та 34,8% відповідно.

Рівень валових виплат у 2013 році у порівнянні з аналогічним пері-
одом 2012 року (23,9%) зменшився на 7,7 в.п. та становив 16,2%. Таке 
падіння відбулося за рахунок зменшення обсягу валових страхових ви-
плат на 9,7 в.п. при збільшенні на 33,3% надходжень валових страхових 
платежів. 

Обсяг чистих страхових виплат у 2013 році зменшився на 8,1%. У 
структурі  зазначеного  показника  відбулися  значні  зміни  в  розрізі  ви-
дів страхування: у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року при-
ріст страхових виплат відбувся за такими видами страхування: страху-
вання життя  (81,7%), медичне  страхування  (безперервне  страхування 
здоров’я)  (12,1%),  при  цьому  зменшилися  чисті  страхові  виплати  зі 
страхування фінансових ризиків  (79,6%),  страхування майна  (65,6%), 
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (51,7%), 
страхування кредитів (39,7%). 

Чисті страхові виплати з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зеле-
на картка») зазнали невеликих змін (темп приросту – 3,3%). Страхові 
резерви  станом на  31.12.2013  зросли  на  14,8% у  порівнянні  з  анало-
гічною датою 2012 року, що пояснюється  істотним збільшенням над-
ходжень валових страхових платежів. 

Таблиця 2
Страхові премії та виплати за останні роки, млн. грн.
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Рівень валових виплат у 2013 році у порівнянні з аналогічним періодом 
2012 року (23,9%) зменшився на 7,7 в.п. та становив 16,2%. Таке падіння відбу-
лося за рахунок зменшення обсягу валових страхових виплат на 9,7 в.п. при 
збільшенні на 33,3% надходжень валових страхових платежів.  

Обсяг чистих страхових виплат у 2013 році зменшився на 8,1%. У струк-
турі зазначеного показника відбулися значні зміни в розрізі видів страхування: 
у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року приріст страхових виплат від-
бувся за такими видами страхування: страхування життя (81,7%), медичне 
страхування (безперервне страхування здоров’я) (12,1%), при цьому зменшили-
ся чисті страхові виплати зі страхування фінансових ризиків (79,6%), страху-
вання майна (65,6%), страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних 
явищ (51,7%), страхування кредитів (39,7%).  

Чисті страхові виплати з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена кар-
тка") зазнали невеликих змін (темп приросту – 3,3%). Страхові резерви станом 
на 31.12.2013 зросли на 14,8% у порівнянні з аналогічною датою 2012 року, що 
пояснюється істотним збільшенням надходжень валових страхових платежів.  

 
Таблиця 2 

Страхові премії та виплати за останні роки, млн. грн. 
 

Показники 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
Темпи приросту 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

% % % 
Валові страхові 
премії, у тому 
числі: 

21 508,2  28 661,9  26 767,3  29736,0 33,3  -6,6  11,1 

зі страхування 
життя 

1 809,5  2 476,7  2 159,8  2186,6 36,9  -12,8  1,2 

Валові страхові 
виплати, у тому 
числі: 

5 151,0  4 651,8  5 065,4  8100,5 -9,7  8,9  59,9 

зі страхування 
життя 

82,1  149,2  239,2  491,6 81,7  60,3  105,5 

Рівень валових 
виплат, % 

23,9%  16,2%  18,9%  27,2% -  -  - 

Чисті страхові 
премії 

20 277,5  21 551,4  18 592,8  22354,9 6,3  -13,7  20,2 

Чисті страхові 
виплати 

4 970,0  4 566,6  4 893,0  7602,8 -8,1  7,1  55,4 

Рівень чистих 
виплат, % 

24,5%  21,2%  26,3%  34,0% -  -  - 

Джерело: розроблено автором.  
 
Операції вихідного перестрахування за 2015 рік зросли на 2,1% з 

9704,2 млн. грн. до 9911,3 млн. грн. На збільшення операцій вихідного пере-
страхування за 2015 рік вплинуло збільшення на 65,3% перестрахування із 
страховиками-нерезидентами. При цьому, на 9,7% зменшилась операції з пере-
страхування в середині країни. 
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Джерело: розроблено автором. 

Операції  вихідного  перестрахування  за  2015  рік  зросли  на  2,1%  з 
9704,2 млн. грн. до 9911,3 млн. грн. На збільшення операцій вихідного 
перестрахування за 2015 рік вплинуло збільшення на 65,3% перестра-
хування із страховиками-нерезидентами. При цьому, на 9,7% зменши-
лась операції з перестрахування в середині країни.

Таблиця 3
Перестрахувальні операції, млн. грн.

Джерело: розроблено автором. 
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Рівень валових виплат у 2013 році у порівнянні з аналогічним періодом 
2012 року (23,9%) зменшився на 7,7 в.п. та становив 16,2%. Таке падіння відбу-
лося за рахунок зменшення обсягу валових страхових виплат на 9,7 в.п. при 
збільшенні на 33,3% надходжень валових страхових платежів.  

Обсяг чистих страхових виплат у 2013 році зменшився на 8,1%. У струк-
турі зазначеного показника відбулися значні зміни в розрізі видів страхування: 
у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року приріст страхових виплат від-
бувся за такими видами страхування: страхування життя (81,7%), медичне 
страхування (безперервне страхування здоров’я) (12,1%), при цьому зменшили-
ся чисті страхові виплати зі страхування фінансових ризиків (79,6%), страху-
вання майна (65,6%), страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних 
явищ (51,7%), страхування кредитів (39,7%).  

Чисті страхові виплати з автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена кар-
тка") зазнали невеликих змін (темп приросту – 3,3%). Страхові резерви станом 
на 31.12.2013 зросли на 14,8% у порівнянні з аналогічною датою 2012 року, що 
пояснюється істотним збільшенням надходжень валових страхових платежів.  

 
Таблиця 2 

Страхові премії та виплати за останні роки, млн. грн. 
 

Показники 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
Темпи приросту 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

% % % 
Валові страхові 
премії, у тому 
числі: 

21 508,2  28 661,9  26 767,3  29736,0 33,3  -6,6  11,1 

зі страхування 
життя 

1 809,5  2 476,7  2 159,8  2186,6 36,9  -12,8  1,2 

Валові страхові 
виплати, у тому 
числі: 

5 151,0  4 651,8  5 065,4  8100,5 -9,7  8,9  59,9 

зі страхування 
життя 

82,1  149,2  239,2  491,6 81,7  60,3  105,5 

Рівень валових 
виплат, % 

23,9%  16,2%  18,9%  27,2% -  -  - 

Чисті страхові 
премії 

20 277,5  21 551,4  18 592,8  22354,9 6,3  -13,7  20,2 

Чисті страхові 
виплати 

4 970,0  4 566,6  4 893,0  7602,8 -8,1  7,1  55,4 

Рівень чистих 
виплат, % 

24,5%  21,2%  26,3%  34,0% -  -  - 

Джерело: розроблено автором.  
 
Операції вихідного перестрахування за 2015 рік зросли на 2,1% з 

9704,2 млн. грн. до 9911,3 млн. грн. На збільшення операцій вихідного пере-
страхування за 2015 рік вплинуло збільшення на 65,3% перестрахування із 
страховиками-нерезидентами. При цьому, на 9,7% зменшилась операції з пере-
страхування в середині країни. 
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Таблиця 3 
Перестрахувальні операції, млн. грн. 

 
Показники 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Темпи приросту 
2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/
2014 

% % % 
Сплачено на перестра-
хування, у тому числі: 

2 522,8  8 744,8  9 704,2  9911,3 246,6  11,0  2,1 

- перестраховикам-
резидентам 

1 230,8  7 110,4  8 173,7  7381,1 477,7  15,0  -9,7 

- перестраховикам-
перезидентам 

1 292,0  1 634,4  1 530,5  2530,2 26,5  -6,4  65,3 

Виплати, компенсовані 
перестраховиками, у 
тому числі: 

537,8  486,7  640,9  1345,8 -9,5  31,7  110,0 

- перестраховиками-
резидентами 

181,1  85,2  172,4  497,7 -53  102,3  188,7 

- перестраховиками-
нерезидентами 

356,7  401,5  468,5  848,1 12,6  16,7  81,0 

Отримані страхові пре-
мії від  
перестрахувальників-
нерезидентів 

275,4 324,0  12,9  38,1 17,6  -96,0  195,3 

Виплати, компенсовані 
перестрахувальникам-
нерезидентам 

15,9 27,4  9,9  12,9 72,3  -63,9  30,3 

Джерело: розроблено автором.  
 

Таблиця 4 
Страхові резерви, млн. грн. 

 
Показники 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Темпи приросту 
2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

% % % 
Обсяг сформо-
ваних страхо-
вих резервів 

12 577,6  14 435,7  15 828,0  18376,3 14,8  9,6  16,1 

- резерви зі 
страхування 
життя 

3 222,6  3 845,8  5 306,0  6889,3 19,3  38,0  29,8 

- технічні резе-
рви 

9 355,0  10 589,9  10 522,0  11487,0 13,2  -0,6  9,2 

Джерело: розроблено автором.  
 
Страхові резерви станом на 31.12.2015 зросли на 16,1% у порівнянні з 

аналогічною датою 2014 року, при цьому технічні резерви – на 9,2%, а резерви 
зі страхування життя – на 29,8%. 

У порівнянні з аналогічною датою 2015 року зменшились такі показники, 
як загальні активи страховиків (-13,6%); активи, визначені ст. 31 Закону Украї-

Продовження Таблиці 2
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Таблиця 4
Страхові резерви, млн. грн.

Джерело: розроблено автором. 

Страхові резерви станом на 31.12.2015 зросли на 16,1% у порівнянні 
з аналогічною датою 2014 року, при цьому технічні резерви – на 9,2%, а 
резерви зі страхування життя – на 29,8%.

У порівнянні з аналогічною датою 2015 року зменшились такі по-
казники, як загальні активи страховиків (-13,6%); активи, визначені ст. 
31 Закону України «Про страхування» для представлення коштів стра-
хових резервів (-10,1%) та обсяг сплачених статутних капіталів (-4,3%) 

В 2013 році, у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року зросли 
такі показники, як загальні активи страховиків, обсяг сплачених статут-
них капіталів (так, станом на 31.12.2013 їх приріст становив 18,1% та 
4,5% відповідно). Разом з цим, активи, визначені ст. 31 Закону України 
«Про страхування» для представлення коштів страхових резервів, змен-
шилися на 22,4%. Приріст загальних активів страховиків у обсязі 18,1% 
у порівнянні з аналогічною датою 2012 року частково пояснюється тим, 
що до загального обсягу активів, у зв’язку зі змінами звітних форм для 
страховиків, стали включатися частки перестраховиків у страхових ре-
зервах у обсязі 3 052,8 млн. грн., яка до цього не збільшувала величини 
активів страховиків. 

Зменшення  активів у 2013 році,  визначених  ст.  31 Закону України 
«Про страхування» для представлення коштів страхових резервів, обу-
мовлене в першу чергу зменшенням обсягів акцій на 40,3% (з 29,9 млрд. 
грн. станом на 31.12.2012 до 17,8 млрд. грн. станом на 31.12.2013), які 
складають  близько  47%  зазначених  активів.  Також,  зменшення  спо-
стерігається по таким видам активів як облігації (на 48,5%), нерухоме 
майно (на 7,9%), цінні папери, що емітуються державою (на 9,8%). При 
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Таблиця 3 
Перестрахувальні операції, млн. грн. 
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2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Темпи приросту 
2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/
2014 

% % % 
Сплачено на перестра-
хування, у тому числі: 

2 522,8  8 744,8  9 704,2  9911,3 246,6  11,0  2,1 

- перестраховикам-
резидентам 

1 230,8  7 110,4  8 173,7  7381,1 477,7  15,0  -9,7 

- перестраховикам-
перезидентам 

1 292,0  1 634,4  1 530,5  2530,2 26,5  -6,4  65,3 

Виплати, компенсовані 
перестраховиками, у 
тому числі: 

537,8  486,7  640,9  1345,8 -9,5  31,7  110,0 

- перестраховиками-
резидентами 

181,1  85,2  172,4  497,7 -53  102,3  188,7 

- перестраховиками-
нерезидентами 

356,7  401,5  468,5  848,1 12,6  16,7  81,0 

Отримані страхові пре-
мії від  
перестрахувальників-
нерезидентів 

275,4 324,0  12,9  38,1 17,6  -96,0  195,3 

Виплати, компенсовані 
перестрахувальникам-
нерезидентам 

15,9 27,4  9,9  12,9 72,3  -63,9  30,3 

Джерело: розроблено автором.  
 

Таблиця 4 
Страхові резерви, млн. грн. 

 
Показники 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Темпи приросту 
2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

% % % 
Обсяг сформо-
ваних страхо-
вих резервів 

12 577,6  14 435,7  15 828,0  18376,3 14,8  9,6  16,1 

- резерви зі 
страхування 
життя 

3 222,6  3 845,8  5 306,0  6889,3 19,3  38,0  29,8 

- технічні резе-
рви 

9 355,0  10 589,9  10 522,0  11487,0 13,2  -0,6  9,2 

Джерело: розроблено автором.  
 
Страхові резерви станом на 31.12.2015 зросли на 16,1% у порівнянні з 

аналогічною датою 2014 року, при цьому технічні резерви – на 9,2%, а резерви 
зі страхування життя – на 29,8%. 

У порівнянні з аналогічною датою 2015 року зменшились такі показники, 
як загальні активи страховиків (-13,6%); активи, визначені ст. 31 Закону Украї-
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цьому, збільшилися активи у грошових коштах на поточних рахунках 
(на 15,6%), банківські вклади (депозити (на 6,3%), права вимоги до пе-
рестраховиків (на 59,5%). 

Станом на 31.12.2013 у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року 
структура активів дозволених категорій, які використовують страхови-
ки для представлення коштів страхових резервів, суттєво не змінилася. 

Таблиця 5
Активи страховиків та статутний капітал, млн. грн.

Джерело: розроблено автором. 

Однак єдиного джерела інформації, щодо зрівняння всіх страхових 
компаній, аналізу їх платоспроможності та  бази аналітичних показни-
ків страхових компаній не існує.

Існують критерії підходу до  вибору надійної страхової компанії:
−	 Надійність:  страхова  компанія  повинна  здійснювати  свою  діяль-

ність на ринку мінімум 100 років, - цю інформацію можна знайти 
на офіційних сайтах компаній.

−	 Рейтинг групи: рейтинг міжнародних рейтингових агентств, таких 
як Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings, які визначають рейтинг 
цілої фінансової групи.

−	 Прозорість діяльності (ІРО) – первинне публічне розміщення акцій.
−	 Надання гарантій клієнтам з боку держави, самої компанії та компа-

нії з перестрахування.
−	 Гарантії доходу клієнтам: наприклад дохід від інвестицій.
−	 Масштаб  діяльності:  компанія  повинна  працювати  мінімум  у 

20 країнах – на світових ринках.
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ни «Про страхування» для представлення коштів страхових резервів (-10,1%) та 
обсяг сплачених статутних капіталів (-4,3%)  

В 2013 році, у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року зросли такі 
показники, як загальні активи страховиків, обсяг сплачених статутних капіталів 
(так, станом на 31.12.2013 їх приріст становив 18,1% та 4,5% відповідно). Разом 
з цим, активи, визначені ст. 31 Закону України «Про страхування» для предста-
влення коштів страхових резервів, зменшилися на 22,4%. Приріст загальних ак-
тивів страховиків у обсязі 18,1% у порівнянні з аналогічною датою 2012 року 
частково пояснюється тим, що до загального обсягу активів, у зв’язку зі зміна-
ми звітних форм для страховиків, стали включатися частки перестраховиків у 
страхових резервах у обсязі 3 052,8 млн. грн., яка до цього не збільшувала ве-
личини активів страховиків.  

 Зменшення активів у 2013 році, визначених ст. 31 Закону України «Про 
страхування» для представлення коштів страхових резервів, обумовлене в пер-
шу чергу зменшенням обсягів акцій на 40,3% (з 29,9 млрд. грн. станом на 
31.12.2012 до 17,8 млрд. грн. станом на 31.12.2013), які складають близько 47% 
зазначених активів. Також, зменшення спостерігається по таким видам активів 
як облігації (на 48,5%), нерухоме майно (на 7,9%), цінні папери, що емітуються 
державою (на 9,8%). При цьому, збільшилися активи у грошових коштах на по-
точних рахунках (на 15,6%), банківські вклади (депозити (на 6,3%), права вимо-
ги до перестраховиків (на 59,5%).  

Станом на 31.12.2013 у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року 
структура активів дозволених категорій, які використовують страховики для 
представлення коштів страхових резервів, суттєво не змінилася.  

 
Таблиця 5 

Активи страховиків та статутний капітал, млн. грн. 
 

Показники 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
Темпи приросту 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/
2014 

% %  
Загальні активи страхо-
виків (згідно з формою 1 
(П(С)БО 2)) 

56 224,7  66 387,5  70 261,2  60729,1 18,1  5,8  -13,6 

Активи, визначені ст. 31 
Закону України «Про 
страхування» для пред-
ставлення коштів стра-
хових резервів 

48 831,5  37 914,0  40 530,1  36418,8 -22,4  6,9  -10,1 

Обсяг сплачених статут-
них капіталів 

14 579,0  15 232,5  15 120,9  14474,8 4,5  -0,7  -4,3 

Джерело: розроблено автором.  
 
Однак єдиного джерела інформації, щодо зрівняння всіх страхових ком-

паній, аналізу їх платоспроможності та  бази аналітичних показників страхових 
компаній не існує. 

Існують критерії підходу до  вибору надійної страхової компанії: 
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Оцінка надійності страхової компанії - більш ніж актуальне завдання 
і для її клієнтів, і для партнерів по бізнесу, і для інвесторів. Одне з най-
більш популярних  і  універсальних  засобів  вирішення цього  завдання 
– привласнення страховим компаніям формалізованих оцінок рейтинго-
вих агентств і саме ці оцінки з повною підставою зазвичай і називають-
ся «рейтинги страхових компаній». У світі кілька рейтингових агентств 
є визнаними авторитетами, оцінками яких безумовно довіряють. Цілий 
ряд страхових і перестрахувальних компаній вже отримали рейтингові 
оцінки міжнародних агентств, а ще більше число страхових організацій 
мають оцінки від рейтингових агентств з України.

За наявного рівня прозорості страхового ринку представлена мето-
дика розрахунку факторів, які максимально адекватно відображають 
комплексну привабливість  страхових установ для юридичних  та фі-
зичних осіб.

Для рейтингу страхових компаній враховуються такі фактори: бор-
гове навантаження; ліквідність страхової компанії; рівень виплат; при-
ріст  страхових премій;  приріст  власного  капіталу  страхової  компанії; 
входження страхової компанії до міжнародної фінансової групи (між-
народної страхової компанії);  рівень перестрахування [15].

Розглянемо оцінку надійності страхових компаній по кількості акцій 
щорічного рейтингу  журналу Forbes. Перші місця рейтингу займають 
дочірні підприємства міжнародних фінансових груп. Однак, якщо 2014 
року йшлося про дочірніх страховиків австрійської, французької та ні-
мецької компаній, то 2015 року всі перші місця здобули компанії з ав-
стрійським і нідерландським капіталом.

Так, за даними рейтингу журналу Forbes на першому місці – стра-
хова компанія «Княжа Vienna Insurance Group». Згідно з даними Агент-
ства  з  розвитку  інфраструктури фондового  ринку України,  89,9%  ак-
цій  страховика  належать  VIENNA  INSURANCE  GROUP AG Wiener 
Versicherung  Gruppe.  На  другому  місці  –  компанія  «Унікар»,  92,2%-
ний  пакет  акцій  якої  контролює  UNIQA  internationale  Beteiligungs-
Verwaltungs GmbH (Відень). Третє місце здобула «Українська страхова 
група», а зараз належить на 92% TBIH Financial Services Group N.V. із 
Нідерландів. 

Чотири страхові компанії не увійшли до рейтингу через високий рі-
вень перестрахування, що може свідчити або про участь компанії у схе-
мах, або про роботу з великими ризиками, що притаманно для корпора-
тивного сегменту, але не для ритейлу. До рейтингу не потрапили «ХДІ 
Страхування», які віддали в перестрахування 74,85%; «Дніпроінмед», 
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який перестрахував 100,42% від премій; «Бусин», який працює з вели-
кими ризиками, зокрема, авіаційними (рівень перестрахування – 88%) 
і компанія «Надійна», з показником перестрахування в понад 91,89%.

Торішні учасники топ-3 рейтингу страховиків Forbes – «АХА Стра-
хування» і «Allianz Україна» – за підсумками 2014 року посіли, відпо-
відно, 8 і 14 місця в рейтингу. З 24 місця на 12 піднялася компанія «Іл-
лічівське», яка входить до СКМ.

Як і рік тому, два останні місця в рейтингу розділили одна з найста-
ріших страхових компаній країни АСКА й компанія «Альянс» .

Щорічний  рейтинг  надійності  страхових  компаній  українського 
Forbes розраховується для того, щоб допомогти клієнтам  і партнерам 
страховиків  при  прийняття  рішення  про  співпрацю  з  тією  чи  іншою 
компанією. У рейтинг страхових компаній 2015 увійшли 29 найбільших 
страховиків. Всього ж, за даними Нацкомфінпослуг, ризиковий сегмент 
страхового ринку в 2015 році формували 325 страхових компаній [15].

Таким чином підвищенню транспарентності страхового ринку спри-
ятиме  створення  спеціалізованого  сайту  в мережі  Інтернет,  у  даному 
випадку  завдяки журналу    Insurance Top,  з метою  інформування  гро-
мадян про страховиків, страхових посередників, ціни і умови окремих 
видів страхування для забезпечення передумов усвідомленого вибору 
страхувальниками страхових послуг,  їх постачальників  і продавців на 
альтернативній основі. 

Транспарентність  страхової  компанії  передбачає  розкриття  інфор-
мації  про  її  діяльність  і фінансові  результати, формування  страхових 
тарифів тощо. Недостатній рівень страхової культури більшої частини 
споживачів страхових послуг істотно обмежує використання і розвиток 
механізмів  страхового  захисту, що  в  основному обумовлене:  обмеже-
ністю інформації про страхування і суб’єктів страхової справи в засобах 
масової  інформації, недостатньо кваліфікованим менеджментом стра-
хової галузі, низьким рівнем життя значної частини населення, слабким 
розвитком сфер малого бізнесу і підприємництва, коротким горизонтом 
фінансового планування домогосподарств і господарюючих суб’єктів.

Для забезпечення реалізації права споживачів фінансових послуг на 
прозорість інформації доцільним було би введення обов’язкового опри-
люднення інформації про розмір агентської винагороди у кожному стра-
ховому  платежі. Маючи  таку  інформацію,  споживач  страхових  послуг 
зможе обирати страхову компанію більш обґрунтовано та об’єктивно [2].

Транспарентність страхової компанії пов’язана з підвищенням якості 
і прозорості інформації, що розкривається ними в бухгалтерській, ста-
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тистичній, консолідованій фінансовій звітності на основі міжнародних 
стандартів. Підвищення вимог до обсягу, якості  і періодичності пред-
ставлення суб’єктами страхової справи звітності і іншої інформації, що 
розкривається ними, не повинно  супроводжуватися дублюванням по-
казників і їх зайвою деталізацією.

Таким чином підвищенню транспарентності страхового ринку спри-
ятиме створення спеціалізованого сайту в мережі Інтернет з метою ін-
формування громадян про страховиків, страхових посередників, ціни і 
умови окремих видів страхування для забезпечення передумов усвідом-
леного вибору страхувальниками страхових послуг, їх постачальників і 
продавців на альтернативній основі. 
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ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРАХОВЩИКОВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 
СТРАХОВОГО РИНКА

Аннотация. В  статье  охарактеризована  проблема  транспорентности  и 
прозрачности  деятельности  страховых  компаний  на  отечественном  страховом 
рынке. Приведен анализ показателей деятельности страховых компаний согласно 
статистическим  данным,  представленным журналом  Insurance Top.  Определены 
основные проблемы развития страхового рынка Украины и сформулированы реко-
мендации по их решению. Раскрыто понятие транспарентности деятельности стра-
ховщиков и показано его влияние на развитие отечественного страхового рынка.

Ключевые слова: транспарентность,  прозрачность,  страховой  рынок, 
страховые компании, информация, Интернет, финансовые риски, информационная 
открытость, потребители страховых услуг.
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ACTIVITIES’ TRANSPARENCY OF INSURERS AND ITS 
INFLUENCE ON INSURANCE MARKET DEVELOPMENT

Summary
The  problem  of  a  strong  insurance market  forming  is  essential  for  national 

economy for solving its problems. Insurance companies, providing their services through 
insurance  coverage,  reduce  the  financial  risk  of  the  entities  and  generate  significant 
amounts  of  investment  resources  to  finance  the  national  economy. However, without 
clarity and transparency of insurers’ activity there is not the confidence from the insured 
to  them. Therefore,  the  issue of  transparency, as a  subject of  research, and  its  impact 
on the national insurance market caused the goal setting and illustrated the topic of this 
article. 

The goal of  the  article  is  grounding of  theoretical principles of  concept dis-
closure of the insurers’ transparency and its impact on the national insurance market’s 
development.

In the research process the following methods were used: systematic approach, 
theoretical generalization and comparison, analysis and synthesis.

Describing  the concept of  transparency and examining  its  impact on  the na-
tional insurance market it could be said that the insurance company provides transpar-
ency of disclosure about its activities and financial results, the insurance rates formation 
and  so  on. But  insufficient  level  of  insurance  culture  of  the most  insurance  services’ 
consumers severely limits the use and development of insurance coverage mechanisms. 
Therefore, to ensure the right of financial services’ consumers and information transpar-
ency it would be appropriate to introduce compulsory disclosure of general information 
about the insurance companies’ activities and their financial performance.

Creation of a  specialized web-site will  contribute  to  transparency  improving 
in the insurance market, for example through the magazine Insurance Top, in order to 
inform citizens about insurers, insurance brokers, the prices and terms of individual in-
surance for prerequisites informed choice policyholders of insurance service providers 
and sellers on a competitive basis.

Keywords: transparency, clarity, insurance market, insurance, information, In-
ternet, financial risks, information transparency, consumers of insurance services.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ ЗА ПРАВОМІРНУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ: КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

Стаття  присвячена  розгляду  теорії  абсолютної  відповідальності  в  між-
народному праві. Автором  вивчається юридична природа,  зміст,  характерні  осо-
бливості абсолютної відповідальності. Встановлюються основні відмінності абсо-
лютної відповідальності держав від відповідальності  за міжнародні протиправні 
діяння.  Робиться  висновок про необхідність прийняття  універсального  договору 
щодо відповідальності держав за правомірну діяльність, якою заподіюється шкода 
суб’єктам міжнародного права.

Ключові слова: міжнародна відповідальність, теорії міжнародної відпо-
відальності, абсолютна відповідальність, об’єктивна відповідальність.

У  сучасному  міжнародному  праві  розмежовуються  поняття  
«responsibility» та «liability», що позначаються українською мовою од-
ним  терміном  «відповідальність».  Відповідальність  responsibility,  як 
правило,  означає  наслідки  порушення  міжнародного  зобов’язання,  у 
той  час  як  відповідальність  liability  означає  обов’язок  відшкодувати 
шкоду за відсутності порушення норм міжнародного права. Абсолютна 
відповідальність (sine delicto liability) – особливий вид відповідальнос-
ті в міжнародному праві за правомірну діяльність, пов’язану з джере-
лами підвищеної  небезпеки,  умовою настання  якої  є  завдання шкоди 
суб’єктові міжнародного права. На своїй п’ятдесят третій сесії 2001 р. 
Комісія прийняла остаточний текст проекту преамбули та 19 проектів 
статей  про  запобігання  транскордонній  шкоді  від  небезпечних  видів 
діяльності. У 2006 році прийнята Резолюція ГА ООН 61/36 «Розподіл 
збитків у разі транскордонної шкоди, заподіяної внаслідок небезпечних 
видів діяльності». Однак ці документи не стосуються питань міжнарод-
ної відповідальності, а йдеться лише про співробітництво держав у за-
побіганні шкоді від небезпечних видів діяльності. Тому в цілому питан-
ня  про  відповідальність  держав  за  правомірну  діяльність  (абсолютну 
відповідальність), залишається відкритим і потребує свого подальшого 
вирішення.
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Проблемам  відповідальності  держав,  в  тому  числі,  питанням, 
пов’язаним  з  відповідальністю  держав  за  шкоду,  заподіяну  в  зв’язку 
з  правомірною  діяльністю,  присвятили  свої  праці  як  вітчизняні 
(Ю. Ю. Блажевич, М. В. Буроменський, В. Г. Буткевич, А. І. Дмитрієв, 
Н. А. Зелінська, І. І. Лукашук, В. В. Мицик, Л. Д. Тімченко, Ю. С. Шем-
шученко),  так  і  зарубіжні  вчені-юристи  (Д.  Анцилотті,  Я.  Броунлі, 
В. С. Верещетін, Дж. Кроуфорд, Л. Ф. Оппенгейм). У той же час деякі 
важливі напрями зазначеної проблеми ще не стали об’єктом спеціаль-
ного вивчення в сучасній українській науці міжнародного права і част-
ково розкриті зарубіжними вченими. Багато вчених-міжнародників об-
межуються лише констатацією існування в системі міжнародного права 
норм про абсолютну відповідальність держав, не аналізуючи юридичну 
природу, зміст даного інституту. 

Тому мета статті полягає у вивченні характерних особливостей аб-
солютної  відповідальності,  встановленні  основних  відмінностей  аб-
солютної відповідальності держав від відповідальності за міжнародні 
протиправні діяння.

Дискусія з приводу того, чи несуть держави за міжнародним правом 
відповідальність за діяння, що ставляться ним у вину, пов’язані з ризи-
ком, і якщо так, то за наявності яких умов, відбувається ще з початку 
XX ст.   Пізілло-Маццескі  (R. Pisillo-Mazzeschi) у своїй праці, присвя-
ченій проблемі відповідальності держави за шкоду, завдану навколиш-
ньому середовищу, пише про існування «різних теорій про міжнародну 
відповідальність держав, більшість з яких стосуються відповідальності 
за певні види протиправних діянь і одна про відповідальність за відсут-
ності протиправного діяння»  [1, c. 15]. Відповідальність за відсутності 
протиправного діяння, абсолютна відповідальність, зазвичай встанов-
люється за види діяльності, пов’язані з джерелами підвищеної небез-
пеки, зокрема, використання ядерної енергії в мирних цілях, освоєння 
космосу, використання повітряного, морського простору. 

Слід погодитися з С. Ю. Марочкіним та Д. Д. Остапенко, що «по-
кладання відповідальності за правомірну діяльність призвело до появи 
правової концепції абсолютної відповідальності за невинувате завдання 
шкоди» [2, c. 200]. На думку Я. Броунлі (I. Brownlie), в міжнародному 
праві норм, що регулюють питання відшкодування шкоди,  заподіяної 
у зв’язку з правомірним використанням джерел підвищеної небезпеки, 
небагато.  Однак  намітилася  в  нормотворчому  процесі  тенденція,  яка 
свідчить перебування міжнародно-правового інституту абсолютної від-
повідальності в стадії становлення [3, c. 26]. Майже аналогічну точку 
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зору має Е. Аречага (E. Aréchaga), який пише, що значний ступінь ри-
зику, пов’язаний з окремими небезпечними або навіть дуже небезпеч-
ними видами діяльності, а також можливість заподіяння непомірно ве-
ликої шкоди в результаті подібної діяльності призвели до появи право-
вої концепції абсолютної відповідальності за наслідки такої діяльності  
[4, c. 410].

У ході розгляду теми відповідальності держав за протиправні діяння, 
Комісія міжнародного права зіткнулася з питанням відповідальності за 
дії, не заборонені міжнародним правом і вирішила створити нову тему, 
окремо від проблеми відповідальності за протиправні діяння. Так, КМП 
почала розглядати тему «Міжнародна відповідальність за шкідливі на-
слідки дій, не заборонених міжнародним правом» 1973 р. Обговорення 
Генеральною Асамблеєю Проекту статей із даної теми наочно розкрило 
велику кількість проблем в цій сфері та несприйняття її рядом держав. 
У зв’язку з концептуальними складнощами, пов’язаними з відповідаль-
ністю за шкідливі наслідки дій, не заборонених міжнародним правом, 
КМП 1997 р. вирішила спочатку розглянути питання запобігання шко-
ди, з тим, щоб у подальшому знову повернутися до питань власне ком-
пенсації заподіяної шкоди.

Як наголошує Спеціальний доповідач КМП за темою відповідаль-
ності  держав  за  завдання  шкоди  в  результаті  правомірної  діяльності 
Х.  Барбоза  (J. Barboza),  КМП  не  досягнула  консенсусу  щодо  тексту 
більш ніж за 30 років роботи через неминучі труднощі представленої 
теми. КМП зрештою розділила тему на «запобігання» і «розподіл шко-
ди» і, нарешті, представила проекти статей Генеральній Асамблеї ООН 
[5, c. 26]. На своїй п’ятдесят третій сесії 2001 р. Комісія прийняла оста-
точний текст проекту преамбули та 19 проектів статей про запобігання 
транскордонній шкоді від небезпечних видів діяльності. Прийнята 2006 
року Резолюція ГА ООН 61/36 «Розподіл збитків у разі транскордонної 
шкоди, заподіяної внаслідок небезпечних видів діяльності», що стосу-
ється  лише про співробітництва держав у запобіганні шкоді від небез-
печних видів діяльності. 

Основний  зміст  абсолютної  відповідальності  держав  полягає  в 
обов’язку  держави,  яка  завдала шкоди  в  результаті  своєї  правомірної 
діяльності, відшкодувати таку шкоду потерпілій державі. «У цьому ви-
падку причинно-наслідковий зв’язок між діяльністю і шкодою призво-
дить до зобов’язання з виплати компенсації, навіть якщо пошкодження 
спричинено законною діяльністю» [1, c. 16-17]. У разі відмови держа-
ви відшкодувати шкоду, заподіяну в результаті правомірної діяльності, 
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вона  повинна  нести  міжнародну  відповідальність  в  силу  порушення 
своїх міжнародних зобов’язань.

У вітчизняній та зарубіжній науці міжнародного права не існує єд-
ності думок, яким терміном називати відповідальність держав за право-
мірну поведінку, в результаті якої було завдано шкоду. Ряд зарубіжних 
вчених, на наш погляд цілком обґрунтовано, дотримуються точки зору, 
що таку відповідальність слід називати відповідальністю «sine delicto 
liability», так як юридичні наслідки настають внаслідок завдання шкоди 
небезпечними видами діяльності без порушення будь-яких зобов’язань. 
Відповідальність «sine delicto» точно відповідає назві теми КМП ООН: 
«Відповідальність за шкідливі наслідки діянь, не заборонених міжна-
родним правом».

Значна кількість авторів для позначення відповідальності за шкоду, 
заподіяну при здійсненні правомірної діяльності використовує одночас-
но як термін «абсолютна» відповідальність, так і термін «об’єктивна» 
відповідальність. Т. Ю. Сидорова, присвятивши своє дослідження від-
повідальності  у  міжнародному  атомному  та  міжнародному  космічно-
му праві,  вважає, що «слово «абсолютна» підкреслює, що межі  такої 
відповідальності розширені порівняно з відповідальністю за правопо-
рушення, а слово «об’єктивна» означає відсутність вини як умови не-
сення  суб’єктом  відповідальності.  У  сучасному  розумінні  абсолютна 
відповідальність − це комплекс відносин, що виникають у зв’язку з за-
подіянням шкоди без вини в результаті здійснення правомірної діяль-
ності, незалежно від того, чи здійснюється вона державою чи іншими 
суб’єктами...» [6, c. 19].

З  точки  зору  інших  авторів,  термін  «абсолютна  відповідальність» 
є  просто  некоректним,  який  із  позицій  юриспруденції  не  має  сенсу, 
оскільки  існують  випадки  звільнення  від  відповідальності.  Зокрема, 
такі випадки передбачені навіть у міжнародному космічному праві, по-
ложення якого щодо відповідальності вважаються найбільш жорсткими 
[7, c. 250].

На нашу думку, термін «об’єктивна відповідальність» необхідно за-
стосовувати,  коли  йдеться  про  вчинення  міжнародно-протиправного 
діяння, в результаті якого було заподіяно шкоду, і держава-порушниця 
повинна  нести міжнародну  відповідальність  незалежно  від  наявності 
вини з  її боку. Термін «абсолютна відповідальність» застосовується у 
разі  вчинення  дій,  які  не  забороняються міжнародним  правом,  однак 
завдають шкоди. 
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Проаналізувавши  обидві  теорії  –  об’єктивної  відповідальності  за 
міжнародні протиправні діяння (objective responsibility) та відповідаль-
ності  за  правомірну  діяльність  (sine delicto liability),  спробуємо  виді-
лити їх відмінні риси з метою встановлення самостійності зазначених 
концепцій в міжнародному праві.

По-перше,  абсолютна  відповідальність  не  пов’язана  із  вчиненням 
міжнародно-протиправного  діяння.  Фактичною  підставою  для  відпо-
відальності за правомірну діяльність є не діяння держави, а незалежна 
від неї подія, що призвела до завдання шкоди. Події, що лежать в основі 
абсолютної  відповідальності,  відрізняються від діянь, що порушують 
міжнародні зобов’язання, і мають певні риси. Подія повинна кваліфіку-
ватись як непереборна сила.

Слід погодитися з Дж. Палмізано (G. Palmisano), що обов’язок дер-
жави забезпечити компенсацію жертвам такої шкоди − прямо або по-
бічно, за допомогою введення, в рамках національних правових систем, 
цивільної відповідальності відповідного оператора – не слід розгляда-
ти, відповідно до домінуючих тенденцій в теорії і практиці міжнарод-
ного права, як форму «суворої» відповідальності («strict» responsibility), 
яка  витікає  із  вчинення  міжнародно-протиправного  діяння.  Іншими 
словами, це не є формою відповідальності за протиправне діяння, яка 
не залежить від наявності і доведення будь-якого ступеню вини з боку 
актора діяння. Скоріше, таке зобов’язання буде передбачено в первин-
них нормах, спрямованих на забезпечення належного розподілу збитків 
у  разі шкоди,  заподіяної  внаслідок  ряду  технологічних,  промислових 
або наукових заходів − таких як виробництво або використання ядерної 
енергії, використання космічного простору, транспортування та лікві-
дація небезпечних відходів − які, хоч і є законними і навіть корисними 
і необхідними для добробуту людства, містять у собі невід’ємний і сер-
йозний ризик транскордонної чи екологічної шкоди [8, c. 1131].

С. Б. Раскалей підкреслює, що «в даному випадку факт спричинення 
шкоди лежить за межами волі її застосовувача. Цей результат не лише 
не відповідає їй, але і прямо протилежний. Держава, що має відношен-
ня до оперуванням джерелом підвищеної небезпеки, не бажала, не пе-
редбачувала, не могла і не повинна була передбачити настання подій, в 
результаті яких спричиняється шкода іншим суб’єктам» [9, c. 23].

По-друге, відповідальність держави за міжнародно-протиправне ді-
яння може виникати як при наявності вини при порушенні міжнародних 
зобов’язань, так і при її відсутності (об’єктивна відповідальність). Але 
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в обох випадках поведінка, що атрибується державі, є протиправною. 
Абсолютна відповідальність настає за правомірну поведінку держави, 
яка не порушує норми міжнародного права, проте завдає шкоди.

По-третє, міжнародні протиправні діяння класифікуються залежно 
від  ступеня  соціальної  небезпеки,  об’єкта  посягання,  тоді  як  діяння, 
що лежать в основі абсолютної відповідальності держав, не підлягають 
класифікації залежно від ступеня соціальної небезпеки.

По-четверте,  відрізняються  джерела  в  розглянутих  сферах  відпо-
відальності. Відповідно до ст. 12 Статей про відповідальність держав 
за  міжнародно-протиправні  діяння  2001  р.,  «порушення  державою 
міжнародно-правового  зобов’язання  має  місце  в  тому  випадку,  коли 
діяння  даної  держави  не  відповідає  тому,  що  вимагало  від  нього  за-
значене зобов’язання, незалежно від його походження або характеру»  
[10, c. 54], тобто форма закріплення зобов’язання може бути будь-якою 
(договір, звичай, акти міжнародних організацій, односторонні акти дер-
жав, судові рішення).

Стосовно джерел абсолютної відповідальності, то однією з осново-
положних характеристик є її договірна природа. «Виключно на підста-
ві  договорів  виникає  така форма  відповідальності,  як  абсолютна,  так 
як  за  відсутності  спеціальних угод держави,  у  зв’язку  із  здійсненням 
правомірної діяльності яких виникла шкода без вини, не є юридично 
зобов’язаними  відшкодовувати  таку шкоду»,  −  пише Ю. М.  Колосов 
[11, c. 261]. 

В.  Н.  Денисов,  який,  до  речі,  виділяє  окремо  абсолютну  відпові-
дальність та сувору відповідальність, наполягає на тому, що ці обидва 
близькі види відповідальності можуть застосовуватися лише в міжна-
родному договірному праві, а саме там, де вони ясно регламентовані у 
спеціальних угодах. У міжнародному звичаєвому праві не існує жодних 
підстав для застосування категорії абсолютної відповідальності, і тому 
її  необхідно  розглядати  як  спеціальний  міжнародно-правовий  режим 
[12, c. 432]. 

Держава може нести відповідальність за правомірну діяльність лише 
в тих випадках, коли висловлює на це явну, пряму  і недвозначну зго-
ду. Нині подібна згода держав уже закріплена в низці документів. Таку 
відповідальність  передбачено,  зокрема:  Конвенцією  про  міжнародну 
відповідальність  за  збитки,  заподіяні  космічними  об’єктами  1972  p., 
Конвенцією ООН з морського права 1982 р., Римською конвенцією про 
відшкодування  збитків,  заподіяних  іноземними  повітряними  суднами 
третім особам на поверхні 1952 p. та ін.
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Існує  також  кілька  договорів,  які  передбачають  абсолютну  відпові-
дальність за шкоду, заподіяну в результаті діяльності з мирного викорис-
тання атомної енергії. Серед них, Конвенція про відповідальність третіх 
сторін у галузі ядерної енергетики 1960 р., Брюссельська конвенція про 
відповідальність операторів ядерних суден 1962 p., Віденська конвенція 
про  цивільну  відповідальність  за  ядерні  збитки  1963  p.,  Брюссельська 
конвенція  про  відповідальність  за  морські  перевезення  ядерних  мате-
ріалів 1971 р. Уявляється коректною думка  тих  авторів,  з позиції  яких 
багато подібних конвенцій стосуються головним чином не відповідаль-
ності  держав,  а цивільної  відповідальності  відповідно до  застосовного 
внутрішнього  права.  Вони  встановлюють  абсолютну  відповідальність 
для підприємств, що використовують ядерну енергію, і лише в окремих 
випадках передбачають таку відповідальність для держав, що здійсню-
ють таку діяльність [4, c. 411].

По-п’яте, в результаті вчинення міжнародно-протиправного діяння за-
подіюється як матеріальна, так і нематеріальна шкода. В результаті пра-
вомірної діяльності заподіюється тільки матеріальна шкода, адже держа-
ва не зазіхає на честь, гідність інших суб’єктів міжнародного права. 

По-шосте, в разі наявності непереборної сили при правомірному ви-
користанні джерела підвищеної небезпеки, спеціальними міжнародними 
угодами  передбачається  необхідність  відшкодування шкоди.  Наявність 
непереборної  сили  як  обставини,  що  виключає  протиправність  діяння 
(глава 5 Статей про відповідальність держав) означає неможливість при-
тягнення держави до відповідальності, і, отже, відсутність обов’язку від-
шкодування шкоди.

По-сьоме, різною є реакція міжнародної спільноти на розглянуті види 
відповідальності. Вчинення міжнародно-протиправного діяння викликає 
різкий осуд міжнародної спільноти. У разі правомірної діяльності, якою 
заподіюється шкода, держава не піддається такому засудженню, і відшко-
дування розцінюється лише як компенсація шкоди.

Доречним  є  зауваження  з  цього  приводу С.  Б.  Раскалея  про  те, що 
держава,  яка вчинила правопорушення  і несе міжнародно-правову від-
повідальність підлягає осуду як з боку потерпілої держави, так і з боку 
міжнародного співтовариства в цілому. Саме  інститут відповідальності 
покликаний  забезпечити  міжнародно-правове  оформлення  негативно-
го  ставлення  міжнародного  співтовариства  в  особі  суверенних  держав 
до  держав,  що  вчиняють  правопорушення. М.  Х. Фарукшин  відмічав, 
що  «корінною,  суттєвою  властивістю  міжнародно-правової  відпові-
дальності  є  закріплене  у ній  колективне  засудження правопорушника»  
[13, c. 135]. 
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Чи підлягає осуду держава, у зв’язку з правомірною діяльністю якої 
була  невинувато  спричинена  шкода? Міжнародна  практика  дає  нега-
тивну відповідь на це питання. С. Б. Раскалей наводить для прикладу 
катастрофу радянського пасажирського авіалайнера ТУ-144 під час де-
монстраційного польоту у Франції 1973 р., в результаті чого французь-
ким  громадянам була  спричинена шкода. Причини  аварії  авіалайнера 
встановлені  не  були,  однак  з  усією  визначеністю  було  вказано, що  в 
діях радянського екіпажу не можна було простежити намір спричинити 
шкоду. У той самий час Радянський Союз, не виступаючи учасником 
Римської конвенції про відшкодування збитків, заподіяних іноземними 
повітряними суднами третім особам на поверхні 1952 p.,  яка містить 
зобов’язання відшкодувати спричинену шкоду незалежно від вини за-
стосовувача, прийняв рішення відшкодувати спричинену французьким 
громадянам шкоду. На адресу Радянського Союзу не було жодного сло-
ва засудження [9, c. 27].

Підводячи підсумок вищевикладеного у даному підрозділі зазначимо 
таке. Міжнародне право покликане усувати і запобігати шкоді, заподіяній 
суб’єктам міжнародного права при настанні непередбачених і неперебор-
них надзвичайних обставин. Необхідність правової регламентації таких 
ситуацій визначила виникнення в міжнародному праві норм, регулюю-
чих відшкодування державами заподіяної шкоди без вини, і, в подальшо-
му, становлення інституту абсолютної відповідальності держав. 

Не можна заперечити необхідність укладення універсального дого-
вору, який стане основою для подальшої роботи КМП за темою відпо-
відальності держав за правомірну діяльність, що заподіює шкоду іншим 
суб’єктам міжнародного права. Недостатність правового регулювання 
питань відповідальності за потенційно небезпечну діяльність, наявність 
спільних для різних галузей міжнародного права питань у цій галузі, 
безперечно,  ставить  світову спільноту перед необхідністю розглядати 
питання  відповідальності  комплексно,  бажано  в  єдиному  універсаль-
ному документі  [204,  c.  47]. Необхідність прийняття  такого  договору 
викликана,  з  одного  боку,  постійним  розвитком  науково-технічного 
прогресу, а з  іншого боку, різними підходами до розуміння шкоди від 
правомірної  діяльності  в  законодавстві  та  правозастосовній  практиці 
держав. Варто відзначити і той факт, що чинні міжнародні угоди перед-
бачають лише відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної 
небезпеки, а не за будь-яку шкоду, завдану без порушення міжнародно-
правових зобов’язань.
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Аннотация
Статья  посвящена  рассмотрению  теории  абсолютной  ответственности  в 

международном праве. Автором изучается юридическая природа, содержание,  ха-
рактерные  особенности  абсолютной  ответственности.  Устанавливаются  основные 
отличия  абсолютной  ответственности  государств  от  ответственности  за междуна-
родные  противоправные  деяния. Делается  вывод  о  необходимости  принятия  уни-
версального договора по ответственности государств за правомерную деятельность, 
причиняющую вред субъектам международного права.

Ключевые слова: международная ответственность, теории международ-
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STATE RESPONSIBILITY FOR LAWFUL ACTIVITIES: 
CONCEPTUAL GROUNDS

Summary
The article is devoted to the study of the theory of absolute liability in interna-

tional law. Since the terms state responsibility and state liability are sometimes used as 
synonyms, it is important to make a difference because they present two different legal 
concepts. International liability is based on the proposition that absence of wrongfulness 
does not prejudge the question of compensation for damage caused by an act of a State. 
The liability of a State does not stem from its fault or the wrongfulness of its act, but from 
the injurious conse- quences suffered by persons beyond its boundaries. 

The author examines the legal nature, content, characteristics of absolute liabil-
ity. The main differences between absolute liability and responsibility for internationally 
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wrongful acts are determined. Author concludes that it is necessary to adopt the universal 
agreement on international liability for the injurious consequences of acts not prohibited 
by international law.

Keywords: international responsibility, international liability theory, absolute 
liability, strict liability.
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НОТАТКИ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ  ІНСТИТУТУ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ 
ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА 
ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ 
ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стаття присвячена дослідженню деяких аспектів адміністративної відпо-
відальності у сфері народного волевиявлення та встановленого порядку його за-
безпечення. Досліджено деякі проблеми правового регулювання та запропоновані 
заходи щодо підвищення ефективності адміністративної відповідальності у сфері 
волевиявлення громадян. Виявлено проблемні ситуації, що виникають у процесі 
народного  волевиявлення,  та  пошук можливих шляхів  їх  вирішення  здійснено  з 
урахуванням особливостей національного законодавства та з досиланням на світо-
ву практику.

Ключові слова:  реформи, адміністративна відповідальність, виборче за-
конодавство, виборче право, світовий досвід.

В сучасних умовах значно збільшується інтерес до правового інституту 
адміністративної відповідальності, що пов’язано, насамперед, з проведен-
ням масштабної адміністративної реформи, яка торкається багатьох прав 
та свобод громадян України; з наповненням державного управління новим 
змістом з метою забезпечення захисту прав людини і громадянина; з де-
криміналізацією українського  законодавства  під  впливом демократизації 
життя суспільства [1]. 

Проаналізувавши  наукові  дискусії  щодо  створення  концепції  су-
часного  національного  виборчого  законодавства  з  урахуванням  на-
ціонального  виборчого  права  та  міжнародних  виборчих  стандартів, 
можна зробити висновок, що  ця полеміка ведеться  в суспільстві  по-
стійно, особливо вона загострюється перед проведенням виборів. Це 
пов’язано з тим, що забезпечення  проведення вільних та справедли-
вих виборів значною мірою  можливо завдяки ефективному виборчо-
му законодавству.
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Перетворення народовладдя з формального атрибуту держави на ре-
альний політичний суспільно-правовий інститут, яким встановлюється 
право народу на вільне волевиявлення й забезпечується легітимність, 
стабільність,  поступовість  і  наступність  його  влади,  надзвичайно  ак-
туалізувало проблеми реформування виборчого права й виборчого за-
конодавства України як правової основи формування  і функціонуван-
ня державних органів та органів місцевого самоврядування. Зазначені 
питання й аспекти окресленої проблематики свідчать про актуальність 
питання як з боку теорії, так і з огляду на потребу вдосконалення чин-
ного адміністративного, виборчого та референдумного законодавства й 
підвищення ефективності його практичного застосування [2].

Створення дієвого виборчого законодавства можливо різними спо-
собами,  наприклад,  узагальнення  практичного  досвіду  з  подальшим 
правовим  закріпленням;  аналізу  певних  правових  явищ;    виявлення  
проблем правового регулювання і створення механізмів їх вирішення; 
наукове осмислення   проблемних ситуацій та надання наукових реко-
мендацій щодо них, тощо.  Одним із способів реформування і створен-
ня ефективного національного законодавства є впровадження передо-
вого світового досвіду відповідальності суб’єктів виборчого права. Це  
не можливо    здійснити без   обґрунтованої наукової оцінки правового 
явища та  передбачення  виникнення певних практичних наслідків. Як 
слушно зазначив О. І. Миколенко, жодна наука не пояснює всіх без ви-
нятку фактичних даних, а її розбіжності з досвідом є основним джере-
лом еволюції. Тому   суперечності між наукою … права та практикою 
існували та існуватимуть. Ці суперечності  допомагають науці постійно 
розвиватись і вдосконалюватись [ 3, с. 138]. 

Однією  із  складових  виборчого  законодавства  є  інститут  адміні-
стративної відповідальності за адміністративні правопорушення, що 
посягають на здійснення народного волевиявлення  та встановлений 
порядок  його забезпечення. У зв’язку з цим, безумовно, існує потре-
ба в поглибленому науковому дослідженні питань, пов’язаних зі здій-
сненням адміністративно-правового забезпечення народного волеви-
явлення,  питань,  які  стосуються  адміністративної  відповідальності 
за проступки у цій сфері, а також потреба у виробленні теоретичних 
і  практичних  положень щодо  вдосконалення  діяльності  органів,  які 
використовують адміністративно-правові засоби під час виборчого та 
референдумного процесів.

Теоретичною  основою  дослідження  стали  праці  українських  та 
закордонних  вчених  –  працівників    та  фахівців:  В.  Б.  Авер’янова, 



206

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 14. Вип. 3 (31) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 14. Issue 3 (31)    ISSN 2413-9998

Ю. П. Битяки, О. М. Бандурки, Д. Н. Бахраха,  О. І. Миколенко, І. П. Го-
лосніченко, Т. О. Коломієць, В. К. Колпакова,  Д. М. Лук’янца, І. О. Лу-
гового та інших.  Однак в той же час стан інституту адміністративної 
відповідальності  у  сфері  народного  волевиявлення    та  встановлений  
порядок його  забезпечення в  сучасних умовах    досліджено недостат-
ньо. Триває і далі пошук шляхів подолання проблем  адміністративної 
відповідальності в сфері народного волевиявлення  в сучасних умовах; 
покращення форм та способів її виконання та підвищення практичного 
ефекту від застосування даного виду відповідальності. 

Метою статті є дослідження проблем адміністративної відповідаль-
ності  у  сфері    народного  волевиявлення  з  урахуванням  сьогодення. 
Основне завдання полягає у  визначенні основних проблем, що вини-
кають при застосуванні адміністративної відповідальності у сфері на-
родного  волевиявлення  та  встановленого порядку    його  забезпечення 
та пошук шляхів  їх усунення,  та шляхів  їх  вирішення  з  урахуванням 
світового досвіду.

Вибори можливо назвати каталізатором демократичних перетворень 
у  суспільстві.  Спостерігаючи  за  процедурою  проведення  виборів    в 
Україні, можна робити чіткі висновки про стан дотримання основних 
прав та свобод громадян, про рівень розвитку загальносвітових стан-
дартів проведення безпосереднього народовладдя, про рівень демокра-
тизації країни загалом. Недаремно серед науковців та практиків вибор-
чого процесу, політичних та  громадських діячів усе частіше ведеться 
мова про гарантування виборчих прав громадян протягом відповідного 
виборчого процесу. І хоча гарантії виборчих прав усе ж слід розуміти 
як систему правових норм, організаційних засобів, форм, за допомогою 
яких Конституцією та іншими законодавчими актами держави встанов-
люється порядок організації та проведення виборів, забезпечується їх 
охорона, а у разі порушення встановленого порядку - відновлюється їх 
конституційність та законність [4], проте переважна більшість україн-
ських та міжнародних спостерігачів за виборчим процесом, висловлю-
ючи рекомендації щодо підвищення рівня гарантування прав громадян 
під час проведення виборів, наголошували в основному на покращан-
ні реалізації юридичної відповідальності за порушення виборчих прав 
громадян. Так,    під  час  виборів  у  ЗМІ,  звітах міжнародних  спостері-
гачів,  громадських правозахисних організаціях, тощо, повідомляється 
про чисельні факти порушення   виборчого законодавства, але статис-
тика свідчить про незначну кількість притягнення до адміністративної 
відповідальності за вчинення порушень виборчого законодавства. 
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Відомо, що одним з ефективних засобів підтримання в суспільстві 
законності та правопорядку як елементів правової держави є юридична 
відповідальність взагалі та адміністративна відповідальність зокрема. 
Роль  адміністративної  відповідальності  в  системі юридичної  відпові-
дальності є надзвичайно важливою, тому що вона виникає в результаті 
відносин між державою і громадянином. Саме в цьому аспекті адміні-
стративна відповідальність може розглядатись як важливий інструмент 
правової держави, оскільки саме  завдяки  їй держава має мобільну та 
дійову можливість реалізовувати свої вимоги як до фізичних, так і до 
юридичних осіб [5].

Враховуючи,  сучасні  політико-правові  умови  в  Україні,  слід  під-
креслити,  що  поняття  адміністративна  відповідальність  останнім  ча-
сом привертає все більше уваги   юридичної громадськості. Особливо 
це пов’язано з чинною дискусією щодо проведення адміністративної та 
судової реформ у нашій державі, а також – з підготовкою нових законів 
про адміністративні проступки, адміністративну відповідальність, ви-
борчого законодавства.

Загалом правові реформи, які відбувалися в різних державах у різний 
час, маючи за мету гарантувати дотримання прав громадян через призму 
встановлення юридичної відповідальності проходили у 2-х різних на-
прямках: посилення відповідальності до правопорушників; ослаблення 
санкцій і скорочення переліку діянь, за які має настати юридична від-
повідальність. Прикладом першого напрямку розвитку адміністративної 
відповідальності є законодавство  Іспанії. У цій країні  існує спеціальний 
закон про вибори, який містить біля трьох десятків таких складів, які кара-
ються штрафами, арештами (до 6 місяців), позбавленням прав, не врахо-
вуючи кримінально-караних діянь, передбачених Кримінальним кодексом. 
Особливістю цього законодавства є те, що воно передбачає посилення цих 
санкцій саме під час проведення виборів [6].

У Німеччині відповідальність за порушення виборчого законодавства 
встановлена  у  §  49а  «Порушення  громадського  порядку» Федерального 
Закону «Про вибори до Бундестагу» [7]. У цілому цей нормативний акт 
присвячений регламентації  виборів  до Бундестагу,  принципів  виборчого 
права та інших інститутів виборчого права. Розглядаючи відповідальність 
осіб за порушення виборчого законодавства, слід зазначити, що однією з 
особливостей цього закону є те, що під проявами порушення громадського 
порядку у ньому визнано такі діяння, як неправомірна відмова особи, яка 
має виборче право, від посади голови виборчого округу або засідателя у 
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правлінні виборчої дільниці чи у комітеті виборчого округу; ухиляння від 
виконання відповідних обов’язків без серйозних причин.

Але  при створенні  виборчого законодавства України, взагалі, та ад-
міністративної відповідальності, зокрема, більш сприятливий  сценарій 
–  третій  варіант.  Так,  стосовно  адміністративної  відповідальності,  то 
пропонується не підсилити її, а, скоріше, встановити таку відповідаль-
ність для більшої  кількості  осіб,  розширивши коло  суб’єктів  відпові-
дальності  за рахунок юридичних осіб (партій, громадських організації, 
ЗМІ, тощо).

Звісно,  оволодіння  змістом  проблем  адміністративної  відповідаль-
ності є ефективним засобом відточування інструментарію правової дер-
жави, адже саме через адміністративну відповідальність забезпечують-
ся основні принципи і вимоги останньої.

Необхідно  зазначити, що у чинному  законодавстві  відсутнє визна-
чення  поняття  «адміністративна  відповідальність»,  хоча  воно  дуже 
часто використовується. Сьогодні майже єдиним нормативно-правовим 
актом, зміст якого дозволяє виділити класифікаційні ознаки адміністра-
тивної відповідальності з метою відмежування цього виду юридичної 
відповідальності від інших, є Кодекс України про адміністративні пра-
вопорушення (КУАП).

Не будемо перераховувати та аналізувати всі порушення наукового 
пізнання, що існують у юридичній науці; зупинімося лише на тих із 
них, які справді впливають на розвиток  і  становлення теорії адміні-
стративного права [3, с.140] взагалі та адміністративної відповідаль-
ності зокрема.

Відповідальність  за  адміністративні  проступки  повинна мати  єди-
ний  підхід  до  правових  підстав  адміністративної  відповідальності. 
Правове регулювання адміністративної відповідальності повинно здій-
снюватись  тільки  відповідно до принципів,  закладених у п.  22  ст.  92 
Конституції України.

Вибори, які проводилися в Україні за період її незалежності, виявили 
низку проблем, пов’язаних насамперед із законодавчим закріпленням юри-
дичної відповідальності. Останнє потребує суттєвого вдосконалення. Одну 
з провідних ролей у цьому процесі має відіграти імплементація міжнарод-
них стандартів, положень юридичної відповідальності, які застосовуються 
в інших державах, до національного законодавства. Першим кроком у цьо-
му процесі має стати дослідження цих стандартів та прогнозування можли-
вості їх застосування в Україні
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На думку деяких науковців, наприклад, Р. М. Павленко недоліком ві-
тчизняного  адміністративного  законодавства  є  питання  про  визначення 
суб’єктом правопорушення лише індивідуальних суб’єктів, тобто фізичних 
осіб [8, с. 148].

Враховуючи  реалії  сьогодення,  гостро  назріла  необхідність  вивес-
ти  адміністративну  відповідальність    за  рамки  персональної  відпові-
дальності.  Тому, що   учасниками виборчого процесу  є  як  індивідуальні 
суб’єкти,  так  і  колективні  (політичні  партії,    засоби  масової  інформації 
тощо) суб’єкти. Хоча це питання не є прерогативою виборчого процесу, 
однак значною мірою впливає на нього.

Зрозуміло, що водночас створити ефективне законодавство не можливо.
Необхідність  законодавчого  закріплення  адміністративної  відпові-

дальності для юридичних осіб більшістю науковців не  заперечується, 
дискусійним залишається лише спосіб та форма притягнення до адміні-
стративної відповідальності юридичних осіб.  Розглядаючи досвід про-
відних країн світу у сфері застосування відповідальності за порушення ви-
борчого законодавства, слід зазначити, що, незважаючи на тотожні ознаки, 
детермінанти та правові проблеми, у кожній країні склалися свої,  інколи 
притаманні тільки їй, методи попередження та боротьби з цим видом по-
рушень чинного законодавства. Це залежить від багатьох чинників, серед 
яких: рівень життя в країні, стан соціальної активності суспільства, розви-
ток нормативно-правового забезпечення тощо [9, с. 107]. 

Змінити чинне законодавство про адміністративну відповідальність 
можливо у  декількох площинах. По-перше, йти по шляху поступової 
зміни   не ефективних правових норм,  і через певний час –  зміниться 
законодавство, але це тривалий процес і непридатний для нашої держа-
ви,  у зв’язку з тою ситуацією, яка склалась в країні. Другий шлях, це 
створення нової концептуальної доктрини,  наукове її обґрунтування і 
на її основі створення нового законодавства,  яке відповідало б запитам  
сьогодення та передбачало вектор розвитку суспільних відносин та їх 
правове регулювання у майбутньому. 

З визначенням основних напрямків регулювання  інституту адміні-
стративної  відповідальності  у  сфері  народного  волевиявлення    може 
допомогти вивчення світового досвіду,  його аналіз.

Аналізуючи законодавство країн Європейського Союзу, потрібно    ак-
центувати увагу на відповідальності за порушення політичної реклами під 
час виборчого процесу, оскільки проведення останніх виборів в Україні ви-
явило значні недоліки у цій сфері. Наприклад, у Франції протягом трьох 
місяців, що передують дню виборів, заборонена платна політична реклама 
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у пресі, на радіо і телебаченні, а зміст безкоштовної реклами редагується. 
У Іспанії, Німеччині, політична реклама обмежена, за винятком періодів 
передвиборних кампаній. В інших державах, наприклад, Великобританії, 
навпаки, обмеження накладаються тільки на час передвиборної компанії  
[9, с. 109]. Зовсім по-іншому ставляться до цієї проблеми у США, де будь-
яке регулювання у галузі політичної реклами, у тому числі з боку комер-
ційних організацій, є неконституційним і може бути дозволено лише за на-
явності серйозних на те підстав.

Одним із важливих моментів  виборчого процесу є проведення передви-
борної агітації. У законодавстві окремих країн існують санкції за порушен-
ня установлених обмежень передвиборної агітації за місцем її проведення 
й особами. Наприклад, у Польщі забороняється проведення виборчої агіта-
ції на території організацій чи державних установ у спосіб та формах, що 
порушують їх нормальне функціонування, а також на території військових 
частин, у відділах цивільної оборони [10]. В Іспанії персональна заборона 
проведення передвиборної агітації поширюється на осіб, які перебувають 
на  дійсній  службі  в  органах  державної  безпеки,  поліції,  судів,  магістра-
тів,  прокурорів.  Заборона  на  участь  у  агітаційній  діяльності  може  бути 
пов’язана також з професійними можливостями впливу на виборців [11]. 

Одним  із  важливих  чинників  ефективного  регулювання  відносин, 
пов’язаних  з  народним  волевиявленням,  є  застосування  кодифікованого 
нормативного акту.  Існують як прихильники, так і противники  цієї ідеї. 
Деякі фахівці вважають, що всі виборчі правовідносини повинні бути вре-
гульовані у Виборчому кодексу України. Інші, зокрема О. Ю. Тодика, ствер-
джують, що на сьогодні наша країна до цього не готова, оскільки: а) окре-
мий Закон «Про вибори народних депутатів України» дає можливість більш 
детальніше, ніж виборчий кодекс, особливо в процесуально-процедурному 
аспекті, врегулювати всі стадії виборчих правовідносин; б) виборча систе-
ма по виборах у Верховну Раду України не є усталеною, у політичної еліти 
немає чіткої позиції стосовно того, якою є оптимальна виборча система по 
виборах у парламент України; в) слід враховувати рівень правової культури 
тих, хто організовує вибори і тих, хто є виборцем. Будь-який закон про ви-
бори, особливо про вибори до парламенту, приймається відповідно до типу 
виборчої системи, за якою проводяться вибори до парламенту [11]..

Прихильники прийняття  Виборчого кодексу України обґрунтовують 
свою точку зору наступним:  нормативний масив, регулюючий відноси-
ни адміністративної відповідальності, у даний час багато у чому не від-
повідає вимогам демократичної, соціальної, правової держави; виникло 
багато нових явищ, що украй суперечливо відображені у чинному адмі-
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ністративно-юрисдикційному законодавстві і не одержали адекватного 
наукового тлумачення; у вітчизняному законодавстві на сьогодні не іс-
нує документа, в якому були б сконцентровані всі норми, що передбача-
ють адміністративну відповідальність у сфері виборчого законодавства. 

Також вважаємо, що в Україні  виникла нагальна необхідність у при-
йнятті  Виборчого  кодексу.  Таке  удосконалення  виборчого  законодавства 
спростить регулювання виборчого процесу; розв’яже низку гострих полі-
тичних проблем. 

Так,  як  в   Україні  вже  склалась  традиція  –  перед  кожною  виборчою 
кампанією змінюється виборче законодавство, породжуючи різні пробле-
ми:  законодавчі  акти  часто  містять  суперечливі  норми;  зміни  вносяться 
непродумано,  керуючись  ситуативним  зиском  для  окремих  політичних 
сил,  що  відкриває можливості для політичної корупції. Ці суперечності  
з’являються  тому, що  формується  правове поле, не лише з урахуван-
ням однієї моделі  виборчої системи,  а законодавець керується  різними 
підходами. Кожен закон є виявом компромісу між політичними силами

І тому, один із шляхів подолання практики «законодавство під конкретні 
вибори» є прийняття Виборчого кодексу України – одного базового доку-
менту, що регулюватиме процедуру виборів на різних рівнях.

 З цього питання можемо запозичити досвід Франції, де існує такий ко-
декс, який досить детально регламентує як заборони, так і передбачені кон-
кретні санкції щодо кожного етапу виборчого процесу [8, с. 151].

Такий кодекс існує і у Республіці Білорусь. Позитивним та таким, що 
заслуговує на увагу щодо запозичення у вітчизняне законодавство, є те, що 
Виборчий  кодекс  Республіки  Білорусь  містить  регламентацію  основних 
процедур виборчого процесу в одному нормативному документі, зокрема: 
основні принципи виборчої системи, проведення референдуму (народного 
голосування); виборчі округи, ділянки для голосування; списки громадян, 
що мають  право  брати  участь  у  виборах,  референдумі,  голосуванні  про 
відкликання депутата; повноваження Президента, державних органів в ор-
ганізації підготовки виборів, референдуму, відкликання депутатів, членів 
ради республіки; система і повноваження комісій  із проведення виборів, 
референдуму, голосування про відкликання депутата; передвиборча агіта-
ція, агітація з референдуму, відкликання депутатів, членів ради республіки; 
фінансування  виборів,  референдуму,  відкликання  депутатів,  членів  ради 
республіки; відповідальність за порушення законодавства про вибори, ре-
ферендуми, відкликання депутатів, членів ради республіки; вибори Пре-
зидента, депутатів палати представників, депутатів місцевих рад, депутатів 
членів  ради  республіки;  проведення  референдуму;  порядок  відкликання 
депутата палати представників, депутатів місцевих рад.
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 У розділі 12 «Відповідальність за порушення вимог цього кодексу. Роз-
гляд  звернень» Виборчого кодексу Республіки Білорусь передбачене по-
ложення про відповідальність за порушення законодавства про вибори та 
процедуру провадження у справах про порушення норм цього нормативно-
го акта, порядок процедури оскарження [9, с. 112]. Порівняльний аналіз ст. 
49 цього кодексу  «Відповідальність за порушення вимог цього Кодексу» 
та диспозицій глави 15-А КУАП свідчить, що вони мають значну кількість 
схожих складів порушень. Проте існують і певні відмінності, що пов’язані, 
перш за все, із особливостями національного та виборчого законодавства. 
Слід зазначити, що у Республіці Білорусь законодавчо визначено спеціаль-
ні суб’єкти відповідальності  за порушення виборчого законодавства. Зо-
крема, це: члени комісій; посадові особи державних органів; посадові осо-
би громадських об’єднань. 

Також передбачено перелік їх протиправних дій, за які передбачено від-
повідальність: вчинення або підлог документів із виборів, референдумів, 
відкликання депутата; завідомо неправильний підрахунок голосів або інше 
перекручуванні результатів голосування; порушення таємниці голосуван-
ня; ненадання виборчим комісіям необхідних документів; невиконання рі-
шення виборчих комісій. 

Слід звернути увагу на такі дії посадових осіб, як «незаконне викорис-
тання коштів і матеріальних ресурсів під час підготовки та проведення ви-
борів, референдуму, відкликання депутата», передбачене ч. 1 ст. 49 Вибор-
чого кодексу Республіки Білорусь. У Кодексі України про адміністративні 
правопорушення подібні дії передбачено у ст. 212-15. «Порушення поряд-
ку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої 
кампанії» [12]. Проте вважаємо, що останнє трактування є більш широким 
за своєю суттю і може включати в себе, крім незаконних, і законні, але з 
порушенням встановленої процедури, порушення. 

При розробці Виборчого кодексу необхідно спочатку знайти  опти-
мальну модель виборчого законодавства, науково її осмислити, сприй-
няти міжнародні стандарти щодо організації виборчого процесу, і тільки 
після цього  все законодавчо  закріплювати.  Однак інакше  дуже чітко  
і гостро виявляться суперечності, які до того часу були малопомітними. 

Дієвість інституту адміністративної відповідальності  залежить від 
вирішення багатьох проблем: ситуації, що склалася в нашій країні; спе-
цифіки змін у  її соціально-економічному та політичному житті, зокре-
ма тих, які пов’язані з реформуванням адміністративного законодавства 
взагалі  і  законодавства про адміністративну відповідальність  зокрема 
та інших. 
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Серед проблем, що стримують процес реформування інституту ад-
міністративної  відповідальності  у  сфері  народного  волевиявлення,  за 
висновками українських науковців, отриманими на основі аналізу прак-
тики, слід виокремити: відсутність комплексного та системного підходу 
до вирішення проблем  щодо притягнення до відповідальності  у сфері 
виборчого законодавства, що у більшості випадків носить «косметич-
ний характер»; не досконала нормативно-правова база застосування адмі-
ністративних стягнень;  тощо. 

Окрему  увагу  слід  приділити  проведенню  передвиборчих  кампаній, 
використанню політичної реклами, тощо. При подальшому реформуван-
ні виборчого законодавства   в Україні   дуже цікавим є досвід Німеччині 
та Іспанії,  де застосовується обмеження політичної реклами, за винятком 
періодів передвиборних кампаній.. Дискусійним, але таким, що заслуговує 
на увагу, є досвід заборони платної політичної реклами у ЗМІ, що перед-
бачено чинним законодавством Франції. 

Одним  із головних запозичень світового досвіду регулювання сус-
пільних відносин в  сфері народного  волевиявлення    є  досвід  кодифі-
кації виборчого законодавства,  зокрема прийняття Виборчого кодексу 
України, у якому необхідно зазначити основні принципи виборчого за-
конодавства; детально регламентувати кожний етап виборчого процесу 
та  вид відповідальності за чітко визначені склади правопорушень.

Першим кроком з оновлення національного виборчого  законодавства 
на підставі імплементації норм міжнародного законодавства щодо притяг-
нення до адміністративної відповідальності  за порушення виборчого за-
конодавства, є всебічний науковий аналіз цих норм та їх професійна адап-
тація з урахуванням національних особливостей. При цьому необхідно пе-
редбачати всі можливі наслідки такого впровадження та бути готовими до 
реагування на них у науково-теоретичному і у практичному плані. 

Всі вищезазначені дії спрямовані на підвищення ефективності інсти-
туту адміністративної відповідальності, що, в свою чергу, дасть змогу 
підвищити рівень захисту прав, свобод та інтересів  осіб під час прове-
дення виборних компаній, зміцнити авторитет  держави на внутрішньо-
му та зовнішньому  рівні. 
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Аннотация 
Статья  посвящена  исследованию  некоторых  аспектов  административной 

ответственности  в  сфере  народного  волеизъявления  и  установленный  порядок 
его обеспечения. Исследованы некоторые проблемы правового регулирования и 
предложены меры по повышению эффективности административной ответствен-
ности в сфере волеизъявления граждан. Выявлены проблемные ситуации, возни-
кающие в процессе народного волеизъявления, и поиск возможных путей их ре-
шения осуществлено с учетом особенностей национального законодательства и с 
учетом  международной практики.
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NOTES FOR OCCASION OF INSTITUTE OF 
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY REFORMATION 
IN THE FIELD OF FOLK WILL REALIZATION AND ITS 
PROVIDING SET ORDER

Summary
The article is devoted to research of some aspects of administrative responsibil-

ity in the field of folk will and its providing set order. The actuality of this article is filling 
with new maintenance of institute of administrative responsibility in the field of realiza-
tion of folk will and set order of his providing in the conditions of drastic alternations and 
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transformations of Ukrainian society, to increase the level of rights, freedoms and inter-
ests of persons protection during realization of election campaign, to fix authority of the 
state at internal and external level. The decisions of this extremely important problem are 
depended on an effective electoral legislation. Some problems of the legal adjusting are 
investigated and the measures are offered on the increase of administrative responsibility 
efficiency in the field of citizens’ will. Identifying of problem situations which appear in 
the process of folk will, and the search of possible ways of their decision is carried out by 
taking into account the national legislation features and with reference to world practice.

Keywords: reforms, administrative responsibility, electoral legislation, voting 
right, world practice.
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ПАЛІАТИВНА МЕДИЦИНА ЯК КЛЮЧОВА ЛАНКА  
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
В УКРАЇНІ

У статі наведені результати аналізу вітчизняної та міжнародної наукової 
літератури, нормативних актів, статистичних даних які визначають актуальність та 
шляхи розвитку системи паліативної допомоги в Україні. Визначена необхідність 
та доцільність створення сучасної та доступної системи паліативної допомоги для 
населення та національної системи охорони здоров’я. 

Ключові слова: система надання паліативної допомоги, мультидисциплі-
нарний підхід, паліативні пацієнти, медико-соціальна допомога, якість життя паці-
єнтів, реформування системи охорони здоров’я.

Аналіз вітчизняної та світової наукової літератури свідчить про те, 
що починаючи з 60 років ХХ століття відбуваються значні демографічні 
зміни – старіння населення, збільшення кількості людей із хронічними 
захворюваннями у стадіях суб- та декомпенсації, із онкологічними за-
хворюваннями в інкурабельних стадіях.

У зв’язку зі збільшенням тривалості життя, причиною смерті все 
частіше стають тяжкі стани, що розвиваються в результаті прогресу-
вання хронічних захворювань, таких як серцева недостатність, серцево-
судинні та легеневі захворювання, а також новоутворення. Незважаючи 
на досягнення медицини, які дозволяють продовжити тривалість життя, 
зі збільшенням очікуваної тривалості життя зростає і кількість хроніч-
них хвороб, які знижують його якість.

Створення системи паліативної хоспісної допомоги, яка ґрунтується 
на мультидисциплінарному підході, має велике медико-соціальне, еко-
номічне та гуманітарне значення [4; 5; 7; 8]. 

Матеріалами слугували вітчизняна і зарубіжна наукова література, 
європейські й вітчизняні нормативно-правові документи, статистичні 
дані та звіти МОЗ України, експертні висновки, навчальні програми 
післядипломної освіти медичних працівників. Застосовано такі методи 
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дослідження, як інформаційно-аналітичний, статистичний, порівняль-
ний, системний підхід. 

Впродовж останніх 20 років в Україні основною тенденцією демо-
графічних змін є старіння населення, а також зміна структури смерт-
ності. Частка осіб старше 60 років в структурі населення збільшилася і 
буде збільшуватися надалі. 

Україна посідає друге місце за темпами поширення захворюваності 
на злоякісні новоутворення. За останні 5 років цей показник збільшився 
із 333 до 349 осіб на 100 тис. населення. Згідно з прогнозними оцін-
ками, до 2020 р. рівень захворюваності на злоякісні новоутворення в 
Україні може зрости до 370 осіб на 100 тис. населення. У 2015 р. рівень 
смертності від онкологічних захворювань в Україні у чоловіків пра-
цездатного віку перевищував цей показник у розвинених країнах світу 
більше ніж на 40 %, у жінок – на 29 % [7; 9]. 

Україна залишається лідером у Європі за масштабами розповсю-
дження ВІЛ-інфекції. Впродовж 2015 року в Україні (за даними Укра-
їнського центру контролю за соціально небезпечними захворюваннями 
МОЗ України) було зареєстровано 15 808 нових випадків ВІЛ-інфекції 
(з них 2 961 дитина до 14 років). Всього з 1987 року в Україні офіційно 
зареєстровано 280 297 нових випадків ВІЛ-інфекції, від СНІДу в Укра-
їні померло 38 128 осіб. Найбільш уражені ВІЛ-інфекцією регіони – це 
Дніпропетровська, Донецька, Київська, Миколаївська та Одеська об-
ласті, а також місто Київ [7; 15].

За умов відсутності національної системи паліативної допомоги 
більшість пацієнтів із невиліковним діагнозом не може отримати ква-
ліфіковану медичну, а також психологічну допомогу, яка є неймовірно 
важливою. Наразі в Україні для більшості пацієнтів із невиліковним 
захворюванням соціальна та психологічна смерть настає одразу після 
встановлення діагнозу з негативним прогнозом. Така ситуація вима-
гає суттєвих бюджетних витрат на лікування, реабілітацію та пенсій-
не забезпечення населення внаслідок стійкої непрацездатності, а також 
спричиняє значні втрати трудових ресурсів країни [9; 17; 20].

Для надання паліативної допомоги належної якості необхідно, аби 
персонал мав навички спілкування з пацієнтами та їхніми родичами, 
ефективної взаємодії між різними категоріями медичних працівників 
і співробітниками служб, які беруть участь у наданні допомоги. Було 
доведено, що ефективне спілкування із пацієнтами покращує якість на-
даної допомоги [26]. У процесі спілкування доводиться обговорювати 
складні і часом болісні питання. Перед персоналом відділень паліатив-
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ної допомоги стоїть складне завдання – з одного боку надати пацієнто-
ві чесну і повну інформацію, а з іншого боку зберегти повагу до його 
надій на сприятливий прогноз виживання, незважаючи на наближення 
смерті [13; 21; 23].

Паліативна допомога показана всім пацієнтам з моменту постановки 
діагнозу невиліковного захворювання. Така допомога охоплює популя-
цію пацієнтів будь-якого віку незалежно від діагнозу, які знаходяться 
під впливом (постійно або періодично) симптомів захворювання, що 
негативно впливає на їх повсякденну життєдіяльність або може скоро-
тити тривалість життя.

В основі паліативної допомоги має бути міждисциплінарний підхід, 
адже в процес надання допомоги залучаються і сам пацієнт, і його рідні. 
Очевидно, що основна концепція паліативної допомоги – це задоволен-
ня потреб людини, де б вона не отримувала таку допомогу – вдома чи 
в лікарні. Більшість пацієнтів бажають, якщо це можливо, отримувати 
допомогу вдома до моменту смерті. Наразі в Україні більшість пацієнтів 
помирають у лікарнях в соматичних або у реанімаційних відділеннях. 
Така практика призводить до перенавантаження на лікарні, затримку 
обороту ліжка, а також до глибоко психоемоційного розладу у рідних 
пацієнта, бо такі шпиталізації надають хибну надію, призводить до фі-
зичних та психологічних страждань пацієнтів, а паліативну медицину 
сприймають, як визнання безпорадності лікарів, чи небажання лікувати 
пацієнта [12; 17; 18].

Перехід від радикального лікування до паліативної допомоги почи-
нається одразу з моменту встановлення діагнозу з негативним прогно-
зом, так як цілі лікування все більше і більше зміщуються від «про-
довження життя за будь-яку ціну» до «значення якості життя », коли 
необхідно підтримувати баланс між користю і шкодою, які лікування 
може принести. Більшості пацієнтів паліативна допомога буде потрібна 
тільки на стадіях вираженого прогресування захворювання, проте деякі 
будуть потребувати паліативної допомоги під час лікування кризи або 
загострення на більш ранніх стадіях. Період часу може становити кіль-
ка років, місяців, тижнів, днів [1; 2; 20].

Інтенсивність паліативної допомоги може відрізнятися. Це залежить 
від бажання пацієнта, а також від розвиненості такого типу медичної 
допомоги в країні. Створення в Україні регіональних мереж, які вклю-
чать в себе широкий спектр установ та служб, що зможуть здійснювати 
ефективну координацію їх діяльності, дозволить підвищити доступ-
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ність паліативної допомоги для пацієнтів і поліпшити як якість, так і три-
валість надання послуг. 

Трирівнева  градація  паліативної  допомоги  дозволяє  зробити  допо-
могу адресною та забезпечити її в необхідному обсязі. В цьому випадку 
виділяють паліативний підхід, загальну паліативну допомогу та спеціа-
лізовану паліативну (хоспісну) допомогу. Загальна паліативна допомога 
надається медичними працівниками первинної ланки медичної допомо-
ги та спеціалістами, які займаються лікуванням пацієнтів з загрозливими 
для життя захворюваннями та мають хороші навички і знання основ па-
ліативної допомоги. Фахівцям, які в своїй практиці частіше займаються 
наданням паліативної допомоги (але паліативна допомога не є їх осно-
вною спеціальністю), наприклад, сімейним лікарям, геронтологам, хірур-
гам, терапевтам, може знадобитися фахівець або додаткова підготовка з 
паліативної допомоги, після чого вони зможуть надавати своїм пацієнтам 
послуги кращої якості [3; 4; 19].

На початковому етапі перспективним напрямком є створення консуль-
тативних  команд  паліативної  допомоги  (ККПД),  які  повинні  здійсню-
вати  консультування  з  питань  паліативної  допомоги  персоналу  клінік, 
пацієнтів та їхніх родичів в стаціонарних та амбулаторних лікувальних 
установах. Головна мета ККПД – полегшення симптомів хворих, які пе-
ребувають в різних  стаціонарах,  консультування персоналу  та надання 
підтримки пацієнтам  та  їхнім  близьким. Крім  того,  в  зазначених  ліку-
вальних установах повинні бути доступні послуги фахівця паліативної 
медицини або паліативної допомоги. Цілі роботи ККПД – поліпшення 
якості надання медичної допомоги, прискорення виписки хворого з клі-
нічного відділення (гострої патології) стаціонару і організація взаємодії 
стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги [5; 19; 24].

Допомога «вихідного дня» – надання короткого відпочинку родичам 
хворого. Родичі хворого або інші особи, які здійснюють догляд за пацієн-
том вдома, можуть відчувати перенапруження, здійснюючи догляд про-
тягом тривалого часу. Допомога «вихідного дня» може в таких випадках 
надати пацієнтам і тим, хто за ними доглядають, можливість короткочас-
ного відпочинку. Допомога «вихідного дня» може здійснюватися в ден-
них стаціонарах, стаціонарних відділеннях або за участю спеціалізова-
них виїзних служб. Перспективним є можливість створення команди, які 
надають паліативну допомогу на дому [9; 22].

Сьогодні, також як і в майбутньому, велика частина паліативної допо-
моги надаватиметься неспеціалізованими службами. Тому персонал, що 
не має відповідної спеціальної підготовки, повинен мати можливість лег-
ко отримати консультацію фахівців, їх рекомендації і підтримку.
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Перспективним є можливість створення команд, які надають паліа-
тивну допомогу вдома. У такому разі головною задачею роботи ККПД 
буде навчити рідних пацієнта головним принципам паліативної допо-
моги, а також кооперація з соціальними робітниками та психологами. 
Завданням  «хоспісу  вдома»  є  не  тільки  корекція  станів,  пов’язаних  з 
основним захворюванням, а й максимальна соціалізація хворого,  змі-
нення парадигми «неминучої смерті», формування у пацієнта й оточу-
ючих його людей так званої «стійкості» [8; 9; 17; 20; 22].

Проблеми  пацієнтів  із  загрозливими  для життя  або  смертельними 
захворюваннями та їхніх близьких можуть бути комплексними і вима-
гати для власного вирішення спільних зусиль членів команди спеціалі-
зованої стаціонарної паліативної допомоги. Оскільки в основі сучасної 
системи  паліативної  допомоги  лежить  міждисциплінарний  підхід,  до 
процесу  надання  допомоги  у  хоспісі  залучають  медичних  і  соціаль-
них працівників, психологів, юристів  та  священнослужителів,  самого 
пацієнта  і  його близьких  або опікунів,  представників  громадських  та 
благодійних організацій, органів влади і місцевих громад. Також хоспіс 
як центр передового досвіду паліативної допомоги здійснює навчання, 
проводяться наукові дослідження і поширює передовий досвід, розро-
бляє стандарти і нові методи допомоги [9; 13; 19; 22].

Результати нещодавно проведених розрахунків надали нові дані про 
потреби  в  ліжках  паліативної  та  хоспісної  допомоги,  яка  становить  
80-100 ліжок на 1 000 000 населення. В невеликих містах доцільне ство-
рення палат або відділень хоспісної допомоги у лікарнях. [11; 14; 17].

Для  створення  сучасної  системи  паліативної  допомоги  в  Україні 
необхідно:

−	 Розтлумачити  серед  громадськості  сутність  такого  виду  допо-
моги.

−	 Визнати невідворотність наслідків  старіння населення для  за-
гального здоров’я.

−	 Провести аудит якості послуг паліативної допомоги.
−	 Забезпечити  належне  фінансування,  винагороду  і  підтримку 

спеціалістів міждисциплінарних служб.
−	 Забезпечити  всі  рівні  системи  паліативної  допомоги  достат-

ньою кількістю медичних працівників, а також процес постійного під-
вищення їх кваліфікації в ногу з часом.

−	 Діяти всупереч стереотипам, відповідно до яких літнім людям 
не пропонують послуги паліативної допомоги, в той час як вона їм не-
обхідна.
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Отже, паліативна допомога – це та галузь медицини, за якою оціню-
ють цивілізованість будь-якої держави та гуманність суспільства загалом, 
і тому поставлені у цій статті питання потребують нагального вирішення. 
Створення системи паліативної допомоги окрім гуманних завдань дозво-
ляє оптимізувати видатки та покращити допомогу на амбулаторному рів-
ні та у хірургічних, терапевтичних стаціонарних відділеннях. 

Наразі  в  Україні  велика  кількість  людей  потребує  паліативної  до-
помоги,  яку сучасна система охорони  здоров’я не  спроможна надати. 
Створення сучасної системи паліативної допомоги потребує державної 
підтримки та спільних зусиль медичної спільноти і пацієнтів. В найко-
ротший період треба вирішити проблеми законодавчого, фінансового, 
громадського рівня, при цьому керуватися міжнародним досвідом і сві-
товими стандартами.

Головною умовою створення системи паліативної допомоги в Укра-
їні  є перепрофілізація  вже  існуючих  закладів первинного  і  вторинно-
го рівнів, розроблення відповідної нормативно-правової бази, а також 
ефективна координація лікарів загальної практики і вузьких спеціаліс-
тів із службою соціального захисту, допомоги дітям, сім’ї та молоді.

Система паліативної допомоги буде потребувати спеціалістів із спе-
ціальною підготовкою та мотивацією, необхідною для роботи із паліа-
тивними пацієнтами. 

Створення  сучасної  системи  паліативної  допомоги має  враховува-
ти досвід європейських країн, який показує вдалий приклад співпраці 
держави, благодійних програм та  громадськості. Сучасна система па-
ліативної  допомоги  дасть  змогу  забезпечити  відповідну  якість життя 
пацієнтів із невиліковним діагнозом. 
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ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНА КАК КЛЮЧЕВОЕ 
ЗВЕНО РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УКРАИНЕ

Аннотация
В статье описаны результаты анализа отечественной и международной на-

учной литературы, нормативных актов, статистических данных, которые определя-
ют актуальность и пути развития системы паллиативной помощи (СПП) в Украине. 
Определена актуальность современной и доступной СПП для населения и нацио-
нальной системы здравоохранения. Используя системный мультидисциплинарный 
подход СПП сможет в полной мере отвечать нуждам паллиативных пациентов и 
выполнять свою главную цель – улучшение качества жизни. Основные составля-
ющие успешной СПП это мультидисциплинарный подход, государственная по-
ддержка, и доступность лекарственных средств для паллиативных пациентов.  В 
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состав мультидисциплинарных бригад паллиативной помощи необходимо привле-
кать медицинских и социальных работников, психологов, священнослужителей и 
волонтеров, которые получили специальную подготовку. Создание современной 
СПП позволит решить основные проблемы отечественной медицины: улучшение 
качества жизни и социализация пациентов с неизлечимым диагнозом, оптимиза-
цию работы системы здравоохранения, а также углубит сотрудничество врачей 
между собой и общественностью.

Ключевые слова: система оказания паллиативной помощи, 
мультидисциплинарный подход, паллиативные пациенты, медико-социальная по-
мощь, качество жизни пациентов, последипломное образование медицинских ра-
ботников, реформирование системы здравоохранения.
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PALLIATIVE MEDICINE AS A KEY ELEMENT OF THE 
UKRAINIAN HEALTH CARE SYSTEM REFORMING

Summary 
The article describes the results of the analysis of national and international 

scientific literature, legal acts, statistical data, which define the relevance and the way the 
system of palliative care in Ukraine. It was determined the relevance of contemporary 
and accessible system of palliative medicine to the national health system. 

By using the system of multi-disciplinary approach system of palliative medi-
cine are able to satisfy fully the needs of palliative care patients and to fulfill its primary 
purpose which is to improve the life quality. The main components of successful pallia-
tive care are multi-disciplinary approach, government support, and the availability of 
drugs for palliative patients. To the composition of multidisciplinary teams of palliative 
assistance it is necessary to involve health and social workers, psychologists, clergy and 
volunteers, who have received special training. 

Creation of a modern system of palliative care will help to solve the main prob-
lem of domestic medicine, such as improving the quality of life and socialization of 
patients with incurable diagnosis, the health care system’s optimization, and deepen co-
operation between the doctors themselves and the public.

Keywords: system of palliative care, multidisciplinary approach, palliative pa-
tients, medical and social assistance, patients’ life quality, medical workers’ post-gradu-
ate education, the health system’s reformation. 
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ПРОАКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МЕТОДИ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КОМАНДИ

У статті розглянута концепція проактивного управління персоналом. Про-
активність в управлінні означає оптимальне використання людських ресурсів для 
досягнення максимального ефекту при нормативних витратах часу і зусиль пра-
цівників. Виявлено, що проактивне управління нерозривно зв’язано з феноменом 
лідерства. Завдання лідера – організувати процес прийняття рішень. Розглянуто ко-
мандна робота як засіб більш ефективного вирішення завдань. Визначені характе-
ристики модерації як методу групового підходу щодо пошуку вирішення проблем 
організації, з метою найбільш повного використання ідей і енергії членів групи.

Ключові слова: проактивне управління, лідер,лідерство, проактивна по-
ведінка, командна робота, коучинг, модерація.

У межах кадрового менеджменту активно застосовується особистіс-
но-орієнтований підхід у роботі з персоналом. Він отримав назву про-
активного (профілактичного, упереджувального) менеджменту.

Концептуальний підхід щодо вивчення феномену проактивності в 
управлінні активно розвивав український дослідник В. Барко. Он вва-
жав, що у сучасному проактивному управлінні персоналом людина, 
особистість є системоутворюючим чинником самої системи управління 
і процесів, які в ній відбуваються. Його роботи присвячені аналізу зміс-
та управління персоналом органів внутрішніх справ в аспекті проактив-
ного підходу. Головна функція цього підходу – забезпечувати і відобра-
жати становлення системи особистісних сенсів працівника. 

Проактивна концепція управління персоналом базується на науко-
вому відбору персоналу та його мотивації; плануванні життя, кар’єри і 
діяльності; особистісному розвитку управлінців і персоналу; викорис-
танні командної роботи і лідерства; оптимізації і системному підході 
до усіх компонентів циклу роботи з персоналом [1, c. 12]. Проактивний 
підхід до управління ґрунтується на засадах гуманістичної психології, 
якій передбачає розвиток психологічних характеристик персоналу, а та-
кож на принципах системності та врахування специфіки завдань, які 
необхідно вирішувати колективу.
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Одна з сучасних форм підвищення ефективності роботи бізнес струк-
тур, це створення команд для вирішення конкретних завдань. Команди 
можуть створюватися на довгострокової основі, можуть залучатися до 
реалізації конкретного проекту. Проактивне управління направлено на 
використання методів, які дозволяють розкрити як ресурси індивіда, 
так і групи в цілому. Коучинг можна розглядати як метод, який підви-
щує індивідуальний ресурс, стимулює проактивну поведінку і розвиває 
внутрішній потенціал співробітників. До методу, який сприяє підви-
щенню ефективності роботи групи відноситься модерація. Ці методи 
і процеси, які стоять за ними, будуть розглянуті в даній статті з точки 
зору потенціалу проактивного управління.

Виклад основного матеріалу дослідження. Проактивне управління 
передбачає використання технології проактивного, випереджаючо-
го проблеми, принципу управління і перехід до системного бачення 
управлінської роботи. «Мислити «системно» означає, що, оцінюючи 
проблему, слід враховувати багато факторів, що впливають на неї. Сис-
темний підхід, на думку М. Пейна, «не дає відповідей на всі питання, 
але він пропонує засіб, як аналізувати і обдумувати ці питання, а потім 
визначати відповідну стратегію дії» [5, c. 23].

Передумовою для опису соціальної організації як «системи», є те, 
що поведінка, події та соціальні процеси можуть бути повністю зро-
зумілі тільки у відносинах один з одним, але не в ізоляції… Акцент 
у системній теорії ставиться «на інтерактивності, взаємодії, контексті, 
взаємозв’язку, а також на ідеї, що сума є щось більше, ніж окремі час-
тини» [5, c. 24].

Розгляд роботи команди як системи передбачає необхідність аналізу 
того, як взаємодіють змінні, які пов’язані з функціями, владою і впли-
вом, колективними цінностями і культурою, і як вони впливають на дії 
команди в якості цілого, а потім вже розглядати їх вплив на окремих 
членів команди. Взаємопов’язаність різних підсистем можна продемон-
струвати на прикладі, коли вплив одних членів команди виявляється 
джерелом стресу для інших. Це, в свою чергу, може створити конфлікт 
в робочих взаємостосунках і зруйнувати прийняту командою систему 
цінностей. Тільки при завершенні аналізу елементів системи, можна 
робити відповідні дії. Наприклад, команда може вирішити переглянути 
свої цінності і завдання, після чого розробити нові або модифікувати 
існуючі плани дій, щоб позбутися від дисбалансу, виявленого в робочих 
відносинах [5, c. 26].



231

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 14. Вип. 3 (31) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 14. Issue 3 (31)    ISSN 2413-9998

Системний підхід до аналізу управлінської роботи допомагає мінімі-
зувати ризики прийняття неправильних рішень.

Проактивне управління передбачає посилену увагу до такого психо-
логічного феномену як лідерство. Лідерство – це завжди питання міри, 
сили впливу, що залежить від співвідношення особистих якостей лідера 
з якостями тих, на кого він намагається вплинути, і з ситуацією, в якій 
знаходиться дана група.

Керівник виступає як суб’єкт, який одночасно знаходиться в центрі 
взаємодії  систем  різного  рівня:  професійного  середовища,  колективу, 
організації. Тому особистість керівника постійно зазнає змін в залеж-
ності від того, суб’єктом якої діяльності, організації він є, і, як наслідок, 
може змінюватися його лідерська позиція.

Дослідники  проблем  управління  В.  І.  Барко,  О.  М.  Бандурка, 
С.  П. Бочаров визнають основні відмінності між поняттям лідерства і 
керівництва:

– лідерство пов’язане з регулюванням внутрішньо групових міжосо-
бистісних відносин, які мають неофіційний характер, в той час як керів-
ництво є засобом регулювання відносин в рамках офіційної соціальної 
організації;

– лідерство це переважно феномен мікросередовища, а керівництво 
– макросередовища, який відповідає системі домінуючих в ньому со-
ціальних відносин;

–  сфера  дій  лідера  –  в  основному мала  група;  поле  діяльності  ке-
рівника ширше,  оскільки  він  представляє  трудовий  колектив  в  більш 
широкій соціальній системі;

– лідерство виникає і функціонує переважно стихійно, керівництво 
ж є процесом цілеспрямованої і керованої зверху діяльності соціальних 
організацій і інститутів; керівництво на відміну від лідерства, це явище 
більш стабільне, яке менше піддається впливу коливань настрою і то-
чок зору членів групи;

– процес керівництва супроводжується застосуванням більш чіткої і 
визначеної системи санкцій, ніж це має місце в лідерстві;

– процес прийняття рішень в системі керівництва має більш склад-
ний і опосередкований характер, ніж в умовах лідерства;

– керівник, на відміну від лідера, несе відповідальність перед зако-
ном за стан справ у групі;

– діяльність лідера протікає переважно в умовах мікроструктури ма-
лої групи, сфера діяльності керівника набагато ширше і охоплює різні 
рівні соціальної системи, на яких він, зокрема, представляє малу групу 
[1, c. 72-73].
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Найважливіша властивість лідера полягає в тому, що він не просто 
приймає рішення, його  завдання – організувати процес прийняття рі-
шень.

Керівник відрізняється  тим, що його рішення носять довгостроко-
вий характер, мають великі наслідки для організації. До нього зверне-
ні усі вимоги і претензії підрозділів організації, він структурно знахо-
диться в позиції, де перетинаються конфліктуючі інтереси. Ефективний 
лідер  регулює  неминучі  конфлікти  у межах  організації  таким  чином, 
що більшість учасників, залучених до процесу прийняття рішення, за-
лишаються переконаними, що питання вирішилося за справедливістю. 
Суть справи полягає у тому, що організаційні рішення перетворюються 
в реальності організації тільки в тій мірі, в якій вони можуть спиратися 
на добровільну підтримку тих, хто перетворює ці рішення в практику 
повсякденного життя. В іншому випадку проголошувані рішення не ма-
ють можливості трансформуватися в реальні дії [4, c. 10].

Особистісно-професійний потенціал керівника включає систему по-
стійно поновлюваних  ресурсів  –  інтелектуальних,  психологічних,  во-
льових, що сприяє особистісному і професійному розвитку керівника, 
розвитку лідерського потенціалу.

На сьогодні проблема лідерства широко розроблена як в теоретич-
ному, так і прикладному плані. Головне, що відрізняє найсучасніші під-
ходи до феномену лідерства – це прагнення до максимальної інтеграції 
уявлень  і  узагальнення  численних  накопичених  наукою  розрізнених 
фактів і окремих характеристик лідерства. Основна мета вивчення лі-
дерства – виділення узагальнених типів лідерів і побудова прикладних 
типологій лідерства.

Модель ієрархії лідерства, описує зв’язок місії лідера щодо групи та 
типу розв’язуваних завдань. Виділяють кілька рівнів лідерства, які ви-
значаються завданнями та відповідним фокусом уваги лідера:

Лідерство на рівні оточення. Фокус уваги такого лідера – на зовніш-
ніх факторах або умовах діяльності. Це найпростіший рівень лідерства, 
для його реалізації може бути досить наявності більшого контролю над 
ресурсами, ніж у інших членів групи. 

Лідерство  на  рівні  поведінки  орієнтоване  на  вдосконалення  кон-
кретних поведінкових навичок групи шляхом виявлення та закріплення 
успішних дій по відношенню до заданої мети. Лідер – це експерт у да-
ному виді діяльності, він знає, що та як потрібно робити.

Лідерство на рівні здібностей розвиває загальні пізнавальні здібнос-
ті персоналу. Лідер пропонує людям переносити свої навички на нові 
контексти та формувати корисні стратегії мислення та поведінки.
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Лідерство на рівні переконань та цінностей формує у людей переко-
нання та цінності, які сприяють успішної поведінки. Позитивний лідер 
такого плану допомагає людям подолати внутрішній опір, зміцнює віру 
у себе та свої можливості. Лідер такого рівня не стільки вирішує про-
блему, скільки надихає на її рішення.

Лідерство на рівні ідентичності націлене на розкриття та визнання 
ідентичності та внутрішнього потенціалу людей. Такий лідер підтримує 
цінність та значущість людей, дає їм право на помилку та впевненість у 
собі, мотивує до саморозкриття та самореалізації. Такий лідер приймає 
особистість іншої людини, підтримує його на глибинному рівні.

Лідерство  на  рівні  місії  забезпечує  розширення  меж  системи,  яка 
усвідомлюється  людьми  як  власна  «сфера  впливу».  Такий  лідер  дає 
можливість позитивно задуматися над сенсом і метою свого життя, роз-
ширює межі бачення світу.

Таким чином, лідерство передбачає розвиток не тільки власних ком-
петенцій, а й розвиток професійних і особистісних якісних характерис-
тик персоналу, формування проактивної позиції підлеглих.

Проактивного лідера  характеризує  зацікавленість  в  безперервному 
оновлення знань, і навчанні співробітників.

За  результатами досліджень  тренерів  практиків  не  всі  компетенції 
можна успішно розвивати у співробітників. Аналізуючи лідерські ком-
петенції, С.В. Іванова ділить їх на три категорії: ті що легко піддаються 
коригуванню та швидко напрацьовуються, ті що не змінні, та ті, які ко-
ригувати можна, але складно або довго. Вона вважає, що до категорій 
компетенцій, які неможливо виробити або знадобиться досить трива-
лий період управлінського впливу, відносяться:готовність взяти на себе 
відповідальність за колектив; готовність відповідати за колективний ре-
зультат навіть у разі провалу; позитивне ставлення до людей; наявність 
власної точки зору; стресостійкість (але стресори та постстресову по-
ведінку редагувати можна); відсутність прагнення самостверджуватися 
за рахунок інших.

До  категорій  компетенцій,  які  можна  досить  легко  скорегувати  за 
допомогою тренінгових занять та грамотної системи мотивації відно-
сяться: перевага загального результату особистому (важливо знати кар-
ту мотиваторів  конкретної  людини);  відсутність  страху мати  сильних 
підлеглих (багато в чому, залежить від орієнтації на загальний результат 
та впевненості у собі); здатність до навчання, прагнення розвиватися, 
уміння чути  інших  (це певний набір навичок, які можна розвинути у 
ході комунікативних тренінгів); вміння організувати інших; готовність 
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до непопулярних рішень  (змінюється на рівні  управлінського впливу, 
мотивації та самомотивації). 

Однак треба пам’ятати, що у різних ситуаціях, які можуть визнача-
тися як рівнем мотивації людини, так й рівнем його здібностей, ступінь 
корекції може відрізнятися. Окремо можна виділити такі компетеціі, як 
вміння надихатимуть та готовність та здатність навчати інших. Ці якос-
ті вимагають наявності від природи певних здібностей [3, c. 46-47].

В останні роки в психології розвивається теорія проактивної пове-
дінки. Проактивність є стійкою характеристику зрілої особистості, яка 
виражається в таких аспектах як: самодетермінірована поведінка (пове-
дінка, яка викликана внутрішніми мотивами особистості, а не зовніш-
німи стимулами); стресостійкість (здатність протистояти ситуацій, які 
потенційно можуть викликати стрес); здатність вибудовувати поведін-
кові стратегії,  які орієнтовані на майбутнє;  здатність ставити значущі 
цілі і прагнути до їх досягнення; готовність активно впливати на умови 
середовища [2, c. 80].

Прояви  проактивности  виражаються  в  стійкості  до  впливу  стресу, 
стратегічному  плануванні  майбутнього,  творчої  активності,  ефектив-
ності в професійній діяльності, а це, в свою чергу породжує суб’єктивне 
відчуття задоволеності життям.

Слово «команда» досить широко використовується в практиці управ-
ління, за цим стоїть не стільки дружня атмосфера в колективі, скільки 
ділова робоча атмосфера, орієнтація на досягнення результату при ви-
конанні спільної роботи.

В останні 20 років наука і практика менеджменту активно досліджує 
і  використовує  команди  в  якості  успішного  «робочого  інструменту». 
Терміном «команда» звичайно позначається ефективна і відносно авто-
номна робоча група, члени якої тривалий час працюють разом. Висока 
довіра до команд ґрунтується на припущенні, що «автономія і спільна 
робота підвищують мотивацію співробітників, яка призводить до під-
вищення індивідуальної продуктивності і задоволеності» [6, c. 125]. 

Командна робота ґрунтується на балансі двох протилежних систем 
цінностей. Перша система цінностей спирається на швидке прийняття 
рішення. Прихильники даної системи не схильні до довгих обговорень. 
Рішення приймаються керівниками і «спускаються» зверху вниз. Недо-
лік системи полягає в тому, що може бути прийняте невірне рішення, 
яке буде реалізовано. Одного разу прийняте рішення або зовсім не ко-
ригується, або коригується занадто пізно. Критика керівників не заохо-
чується, існує тенденція затушовувати помилки. 
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На протилежному полюсі знаходиться система цінностей, яка орієн-
тована на детальний аналіз. В рамках цієї системи прийняті дискусії з 
обґрунтуванням та аргументацією всіх доводів і думок. Обговорюються 
і оцінюються всі пропозиції, переважає прагнення до встановлення вза-
єморозуміння та досягнення консенсусу. Помилки щодо ухвалення рі-
шення дуже рідкісні, швидко виявляються, оскільки рішення детально 
обговорюються. Але при такому підході виникає небезпека  затягнути 
обговорення, почати діяти занадто пізно [6, c. 121]. Мета проактивного 
управління персоналом – оптимальне використання людських ресурсів 
для досягнення максимального ефекту при нормативних витратах часу 
і зусиль працівників.

Команда завжди є колективом, проте останній є ширшим поняттям. 
Команда  формується  поетапно.  Деякі  дослідження  (Барко,  2004)  об-
ґрунтовують, що на етапі формування для керівника доцільним є ди-
рективний стиль управління; на етапах становлення і нормалізації – де-
мократичний; на етапі ефективної діяльності – стиль делегування.

Для досягнення високої продуктивності і задоволеності команда по-
винна мати наступні ознаки: 1) Цілі роботи зрозумілі всім («Purpose»). 
2) Є достатня кількість ресурсів для її виконання, а члени групи мають 
необхідні повноваження («Empowerment»). 3) Відносини в групі буду-
ються на основі  відкритої  і  доброзичливій комунікації  («Relationship/ 
Communication»). 4) Члени групи можуть швидко адаптуватися до мін-
ливих умов і лояльні до індивідуальних відмінностей («Flexibility»). 5) 
Використовуються  ефективні  методи  роботи  при  високій  продуктив-
ності («Optimal Productivity»). 6) Успіхи команди в цілому і кожного її 
члена визнаються і заохочуються («Recognition/ Appreciation»). 7) Чле-
ни групи високо мотивовані і цінують свою приналежність до команди 
(«Morale»)» [9, c. 22].

При командному підході щодо вирішення завдань, потрібно зміщу-
вати акценти з директивного стилю управління до ліберального і роз-
вивати знання і здатність застосовувати відповідні соціальні технології 
і техніки підвищення ефективності роботі групі. Такими техніками мо-
жуть служити коучинг і модерація.

«Коучинг  в  бізнес  організації  –  це  управлінський  вплив,  який  до-
зволяє  створити мотивацію  співробітника  до  змін,  а  також  подальше 
визначення кроків з метою розвитку. Характер і послідовність цих змін 
залежить від психологічного типу людини, її професійного рівня, який 
може  здійснюватися  методами  наставництва,  спільного  пошуку  вирі-
шення або при самостійній роботі співробітника» [3, с. 14].
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Дослідження структури діяльності людини свідчать про важливість 
мотиваційних компонентів. Немотивованої діяльності не існує, можли-
ва  лише  діяльність  з  об’єктивно  або  суб’єктивно  прихованими моти-
вами. Група методів мотивації та стимулювання діяльності персоналу 
підрозділяється  на  дві  групи  часткових  методів:  методи  мотивації  та 
стимулювання на основі пізнавальних та професійних інтересів праців-
ників; та методи стимулювання на основі почуттів обов’язку та відпо-
відальності [7, c. 97].

Коучинг спрямований на індивідуальний розвиток і наставництво з 
боку керівника або більш досвідченого співробітника.

Модерація як вид професійної діяльності, який покликаний підви-
щити ефективність роботи групи, є досить новим у бізнес середовищі в 
Україні. Розглянемо цей метод більш докладніше.

Модерація – це процедура, засіб для досягнення певної організацій-
ної мети. Метою модерації є врегулювання деякого конфлікту у серед-
ині групи і допомогти їй прийти до прийнятної для всіх угоди. Модера-
тора запрошують тоді, коли група не може вирішити це завдання само-
стійно. З іншого боку, функція модератора полягає у тому, щоб узгодити 
думки усередині групи, допомогти їй визначити шляхи вирішення тієї 
чи іншої проблеми, показати різноманітні методи прийняття рішень – 
усе це і означає підвищення групової ефективності [6, c. 26].

Модерація групової роботи має наступні переваги: учасники концен-
труються  на  суті  проблеми;  результати  набувають  прозорості;  кожен 
бере  посильну  участь  в  прийнятті  та  пошуку  рішення;  підвищується 
ефективність спільної роботи в команді; підвищується рівень корпора-
тивної культури; зростає мотивація колективу [8, c. 10-11]. 

Відмінні  риси  модерації  полягають  у  наступному.  На  відміну  від 
професійного тренінгу модерація не пов’язана з поетапним навчанням і 
формуванням окремих компетенцій фахівців. На відміну від консульту-
вання модерація в основному використовує внутрішні ресурси (синер-
гетичний ефект групової роботи), у той час як при консультаційної вза-
ємодії використовується як внутрішній потенціал клієнтів, так і профе-
сійні поради та рекомендації консультанта. Крім того, передбачається, 
що модератор, на відміну від консультанта, не обов’язково є фахівцем у 
певній професійній області.

Як зазначає Редліх, у практиці модерації активно використовується 
розроблена Клебертом, Шрадером і Штаубом концепція модерації ро-
боти груп, яка заснована на взаєморозумінні. Особливо часто вона за-
стосовується для модерації організаційних сесій за рішенням проблем 
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організації. Даний підхід спрямований на те, щоб надати всім учасни-
кам рівну можливість для висловлювання своїх думок та точок зору. Він 
змінює структуру звичайної комунікації у групі, коли говорить лише ке-
рівник або кілька найбільш активних учасників, а інші присутні лише у 
якості спостерігачів. Підхід ґрунтується на тому, щоб залучити до обго-
ворення тих учасників, які не були включені у процес постановки мети 
і прийняття рішення, і тому виявилися менш поінформованими і менш 
мотивованими, і, як наслідок, менш відповідально і активно працюють 
над їх реалізацією [6, c. 123].

Мета проведення модерації – найбільш повне залучення всіх учасни-
ків засідання в усі фази робочого процесу. Таким чином, забезпечується 
оптимальне використання ідей і енергії членів групи і гарантується, що 
за рахунок перерозподілу завдань усі роблять спільну справу.

А. Едмюллер виділяє наступні принципи роботи модерації: система-
тичність (кожна окрема дія логічно слідує за іншою); структурованість 
(кожний розділ роботи раціонально поділяється на частини); прозорість 
(виключаються маніпуляції будь-якого роду) [8, с. 9]. В основі модерації 
лежить використання спеціальних прийомів, методів і технік, які допо-
магають  організувати процес  вільної  комунікації,  обмін  думками,  су-
дженнями. Цей процес підводить працівників до прийняття професійно 
грамотного рішення. Модерація групової роботи у більшій мірі спрямо-
вана на розкриття внутрішнього потенціалу групи. Вона не привносить 
нового, а лише допомагає потенційне зробити актуальним.

Важливу  роль  у  процесі  групової  роботи  грає  сам  модератор.  За 
участю модератора члени групи концентруються на суті проблеми, за 
рахунок  цього  підвищується  рівень  корпоративної  культури,  зростає 
мотивація  членів  колективу.  Мотивація  співробітників  підвищується 
за  рахунок  того, що кожен бере  участь  в  обговоренні,  бере посильну 
участь в ухваленні рішення, жодне думка не ігнорується, розглядаються 
різні аспекти проблемної ситуації. Всебічний розгляд питання в подаль-
шому знімає страх прийняття неправильного рішення.

Класичними передумовами модерації служать ситуації, в яких групі 
або команді належить спільне досягнення результатів. А. Едмюллер на-
водить ряд прикладів таких ситуацій: групі представили новий проект, 
організаційну структуру або рішення; на круглому столі хочуть проана-
лізувати проблему і прийняти вірне рішення; команда хотіла б провести 
чіткий розподіл робочих завдань по конкретному проекту; команда хоче 
зібрати, узагальнити і зважити всі ідеї з приводу невирішеного питання 
і в підсумку розробити проект його рішення [8, c. 12-13].
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Модерація – це інвестиція грошей і часу, тому обговорення або семі-
нар, які проводилися за допомогою модерації завжди повинні завершу-
ватися професійним підбиттям підсумків. Важливе завдання модерато-
ра на етапі підбиття підсумків – фіксація результатів робочого засідання 
та ознайомлення з ними усіх учасників і зацікавлених осіб. При цьому 
оформляється протокол. Фіксація результатів стимулює подальшу реа-
лізацію обговорюваних перетворень. При підведенні разом відбуваєть-
ся критична оцінка досягнутого результату, зворотний зв’язок з групою 
сприяє поліпшенню спільної роботи.

Висновки дослідження. Сучасні  технології  результативного управ-
ління, управління кінцевим результатом у бізнесі дозволяють керівни-
кам  підвищити  орієнтованість  на  досягнення  кінцевого  результату  у 
роботі кожного співробітника; вигідніше розвиватися професійно у на-
прямку позиційного лідерства – лідерства у межах позиції, яку займає 
у компанії,  лідерства,  яке  засноване на вмінні працювати у команді  з 
іншими людьми.

Перспективний  керівник  повинен  володіти  лідерськими  якостями, 
ефективно працювати у команді, вміти мотивувати підлеглих і встанов-
лювати оптимальні міжособистісні відносини.

Знайомство з процедурою модерації як з процесом підвищення ефек-
тивності роботи команди, опанування відповідними навичками ведення 
нарад, дозволяють керівнику приймати оптимальні рішення щодо ви-
бору засобу вирішення проблеми: самому виступати у ролі модератора, 
висувати ведучого з професійного середовища або запросити досвідче-
ного модератора. 

Треба визнати, що практика використання модерації у бізнес серед-
овищі розвинена не дуже, але інтерес до даної процедури у керівників 
великих компаній в Україні існує.
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ПРОАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕТОДЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТИ 
КОМАНДЫ

Аннотация
В  статье  рассмотрена  концепция  проактивного  управления  персоналом. 

Проактивность в управлении означает оптимальное использование человеческих 
ресурсов  для  достижения  максимального  эффекта  при  нормативных  затратах 
времени и усилий работников. Выявлено, что проактивное управление неразрывно 
связано  с  феноменом  лидерства.  Рассмотрена  командная  работа  как  средство 
более  эффективного решения  задач. Определены характеристики модерации как 
эффективного метода группового подхода по поиску решения проблем организации.

Ключевые слова: проактивное управление, лидер, лидерство, проактив-
ное поведение, командная работа, коучинг, модерация.
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PROACTIVE MANAGEMENT AND METHODS OF THE 
TEAM WORKING EFFICIENCY IMPROVEMENT

Summary 
Within the framework of the staff management the person-centered approach 

in relationship with employees  is actively used. Such approach is known as proactive 
(preventive, precautionary) management.

In the article proactive concept of staff administration was considered, which is 
based upon scientific-based selection of staff and its motivation, career and activity plan-
ning, personal development of the managers and employees, team work and leadership 
implementation, system approach towards all the components of work with the staff. The 
aim of the pro-active staff management is optimal use of human recourses for reaching 
maximum effect with normative use of time and efforts of the employees.

Proactive management means heightened attention towards such psychological 
phenomenon as leadership. The leadership is always the question of proportion, strength 
of influence, which depends upon balance between personal qualities of the leader and 
qualities of those people, on whom he attempts to make influence and situation in the 
concrete group. The most important leader’s quality is not only taking decisions. His task 
is to organize decisions making process.

In the article characteristic of moderation as method of the group approach (group 
work) in respect of solving problems is given. The aim of moderation is the most possible 
engaging all the meeting participants into all the stages of working process. In this way, 
optimal use of ideas and energy of the group members is ensured.

Motivation of the employees is increased due to that fact that each one takes 
part in discussion, approval of the decision, no one’s thought is ignored, and different 
aspects of the problem are taken into account. 

Being acquainted with the procedure of moderation, as the process of increas-
ing efficiency of team work, acquiring respective skills, needed to conduct meetings, will 
allow the manager to take optimal solutions of the problems.

Keywords: proactive  management,  leader,  leadership,  proactive  behavior, 
coaching, moderation, creation of the team (team-building).
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