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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ  
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІНСЬКОГО  

ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. Досліджено роль кластеризації економіки як ефективного меха-
нізму управлінського обліку витрат підприємств в Україні. Проаналізовано 
кластеризацію економіки та її вплив на управлінський облік витрат підприємств 
з використанням міжнародного досвіду. Визначено головні проблеми, що галь-
мують ефективний процес управління обліком витрат в кластерах, та запропо-
новано шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: кластерна політика, кластерна економічна стратегія, 
кластер, управлінський облік витрат, конкурентоспроможність, прибуток, 
інформаційне забезпечення, інновації. 

Постановка проблеми. Економічні зміни в Україні, що відбулися 
упродовж останніх років, значно вплинули на впровадження ефек-
тивної системи управління обліком витрат та контролю за ними. 
Залежність конкурентоспроможності підприємств від зовнішніх рин-
кових процесів потребує підвищення дієвості системи управління 
обліком витрат. Це вимагає нових підходів до підвищення дієвості 
системи управління обліком витрат підприємств та удосконалення 
організації управлінського обліку. Дослідження процесу кластери-
зації економіки є вкрай важливим для стратегічного планування 
процесів сталого розвитку країни. В України є вагомі шанси стати 
одним із провідних кластерних регіонів Європи. Але для цього по-
трібно розробити кластеризаційну стратегію в економіці, яка стала 
б надійним важелем підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємств. В умовах гострої конкуренції кластери здебільшого орієнто-
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вані на успішний розвиток бізнесу та зростання виробництва. Укра-
їна, як асоційований член ЄС, дуже цікавить західноєвропейські 
кластери, тому що у багатьох проектах та грантах є вимога: залучи-
ти міжнародного партнера. Україні, в свою чергу, вкрай потрібні 
інвестиції. Тому одним з найефективніших засобів вирішення цієї 
проблеми є застосування кластерного підходу до організації вироб-
ництва, що дозволяє об’єднати в межах кластера ресурси та компе-
тенції, недоступні для окремих підприємств.

Нині в Україні невисокий рівень вивчення проблем впливу клас-
теризації економіки на управлінський облік витрат підприємств. Тому 
вирішення цієї проблеми стало надзвичайно актуальним. Негативні 
тенденції сучасної облікової політики підприємств спонукають роз-
робку нових концептуальних підходів до методики бухгалтерського 
обліку в них та оптимізації управління обліку витрат підприємств-
учасників кластера. 

Аналіз останніх публікацій із проблеми. Науково-теоретичним 
підґрунтям для проведення дослідження стали праці таких вчених, 
як Л. Антонюк, С. Бабенко, Я. Базилюк, Є. Безвушко, Б. Буркин-
ський, А. Гальчинський, В. Геєць, Я Жаліло,Ю. Кіндзерський,О. Па-
ливода, М. Портер, С. Соколенко, Г. Швиданенко.

Виклад основних результатів та їх обґрунтування.Кластерна мо-
дель економіки в останні десятиліття запроваджується майже в усіх 
країнах світу. Кластери розглядаються як засіб забезпечення конку-
рентоспроможності економічного розвитку регіонів. Позитивний 
вплив кластерів спостерігається у багатьох (і найчастіше – в інно-
ваційних) галузях економіки. 

Відомо, що кластер – це об’єднання за територіальною ознакою 
подібних за номенклатурою виготовленої продукції підприємств, що 
зменшує вплив на їхню діяльність негативних зовнішніх факторів 
та підсилює внутрішні резерви. Кожне підприємство виграє, збері-
гаючи при цьому автономну стратегічну політику. Кластер позитив-
но впливає не лише на окремі підприємства, а й на економічну си-
туацію регіону загалом. Майкл Портер виділяє три шляхи підви-
щення конкурентоспроможності підприємств.

Кластери підвищують продуктивність підприємств у тій місцевос-
ті, де їх створено. Ці прогресивні зміни відбуваються за рахунок 
таких чинників: кращим забезпеченням робочою силою та постачаль-
никами; використання спеціалізованої інформації; урізноманітненням 
продуктів, які стають привабливішими для споживачів; доступ до 
інституцій та суспільних товарів; ефективної мотивації керівників 
таких підприємств.

Кластери збільшують темпи інновацій і визначають їх напрямок, 
створюють фундамент для майбутнього економічного зростання. Цьо-
му сприяють: аналіз та розуміння ринку; впровадження нових тех-
нологій та достатня гнучкість виробництва, нижча вартість експери-
менту; менший тиск конкурентів та інших учасників кластера.

Кластери стимулюють створення нових підприємств, а це сприяє 
збільшенню та посиленню кластерів. Позитивно впливають такі фак-
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тори: помітнішими є ніші для нових підприємств; наявність необ-
хідної сировини, комплектувальних частин та робочої сили; створен-
ня нового бізнесу, як ланцюжка зворотного зв’язку [10, с.274].

У літературі є такі види кластерів: інноваційні, промислові, ре-
гіональні, транснаціональні та інші. Дослідники по-різному визна-
чають сутність кластерних об‘єднань. Одні виділяють як головну 
характеристику кластера географічну концентрацію, другі – галузе-
ву приналежність, треті – інноваційну орієнтованість [4, с. 35].

Дослідження, проведені С.І. Соколенком, показали, що кластери 
як посилення конкуренції на глобальних ринках в сучасних умовах 
є фундаментальною організаційною основою для реалізації ключо-
вих принципів становлення національної та регіональної економіки 
і відповідної розробки стратегій соціально-економічного розвитку 
регіонів. Усвідомлення конкурентних переваг нових виробничих 
систем та активне формування регіональних інноваційних кластерів 
відкриває перед регіонами нові перспективи динамічного економіч-
ного розвитку та успішного подолання «викликів» з боку конку-
рентів [11].

Як зазначає професор В.В. Оскольський, кластерний підхід опе-
ративно інформує компанії про переваги технологій та зміни запитів 
покупців і споживачів, тому він не випадково зменшує витрати на 
трансакції [8, с.16].

Кластеризацію можна розглядати як ефективний механізм управ-
лінського обліку витрат підприємств. Як вважає О.Б. Курило, необ-
хідно забезпечити використання найефективнішої структури цих 
витрат з урахуванням умов внутрішнього та зовнішнього середовища, 
в яких функціонує підприємство [5, с. 40].

Варто зазначити, що механізм управління витратами обумовлю-
ється специфікою внутрішньої організації діяльності кластерів. Роз-
глянемо особливості організації аналітичного обліку витрат і їх 
розподілу. Вона характеризується централізацією виконуваних функ-
цій та відображенням спільних бізнес-процесів, оскільки обліковий 
підрозділ зазвичай формується на базі підприємства-лідера або ко-
ординаційного центру, який визначає господарську стратегію систе-
ми, та водночас децентралізацією результатів, оскільки звітна ін-
формація повинна бути доступною та корисною усім учасникам 
кластера з урахуванням їхніх інтересів.

Ю.В. Кіндзерський слушно зазначає, що найбільш складним є 
забезпечення синергії, пов’язаної з пошуком системи принципів су-
місної поведінки на ринках, механізмів підпорядкування особистих 
інтересів загальній стратегії, визначення оптимального співвідношен-
ня децентралізації та централізації управління [3. С. 267].

У кластерах застосовуються не тільки методи традиційного об-
ліку витрат, а й інші, сучасні. Так, у кластерах для різних цілей у 
системі управлінського обліку застосовують різні методи обліку ви-
трат. Це обумовлено тим, що визначення прямих виробничих та 
непрямих витрат і перенесення їх на собівартість конкретних видів 
продукції неможливо без відокремлення об’єктів обліку. Об’єкти ви-
трат – це показники діяльності, які можуть змінюватися зі зміною 
значення параметрів цих витрат у кожного учасника кластерного 
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утворення. Враховуючи те, що там відбувається консолідація активів 
підприємств, доцільно стверджувати, що існує залежність управлін-
ського обліку витрат від об’єктів управління, яким може бути дохід 
кожного учасника кластеру та розмір його активів.

Варто зазначити, що спільні зобов’язання учасників кластеру ви-
магають від них підвищення ефективності витрат як загалом в клас-
терному утворенні, так і на кожному підприємстві зокрема. Це до-
зволяє застосовувати найефективніші показники відносного рівня 
витрат як загалом на підприємстві, так і за окремими видами про-
дукції та групами витрат. Також, за необхідності, на наш погляд, 
можна розширити кількість цих показників в залежності від специ-
фіки внутрішньої організації діяльності кластеру. Практично усі ті, 
які застосовуються для аналізу виробничо-господарської та фінансо-
во-інвестиційної діяльності підприємства, так чи інакше відобража-
ють зростання конкурентних переваг та створення інноваційних 
ресурсів розвитку.

Отже, організація обліку витрат характеризується централізацією 
виконуваних функцій та відображенням спільних бізнес-процесів, 
оскільки обліковий підрозділ зазвичай формується на базі підпри-
ємства-лідера або координаційного центру, який визначає господар-
ську стратегію системи, та, водночас, децентралізацією результатів, 
оскільки звітна інформація має бути доступною та корисною усім 
учасникам кластеру з урахуванням індивідуальних інтересів.

Облік повинен забезпечити корисною інформацією підприємства – 
учасників кластеру щодо зменшення витрат на одиницю виготовленої 
продукції за рахунок спільної діяльності та зростанням попиту на 
неї; стимулювання інноваційної активності внаслідок виникнення 
ефекту перетікання інновацій; підвищення ефективності використан-
ня фінансових та матеріальних ресурсів; активізації інвестиційних 
процесів; підвищення соціальних стандартів для працівників тощо.

Отже, управлінський облік витрат на основі кластерної моделі 
забезпечує підвищення конкурентоспроможності та активізацію ін-
новаційних процесів на підприємствах – учасниках кластеру. Вони 
отримують ряд додаткових переваг в організації управлінського об-
ліку витрат. Так, Т.С. Муляр вважає, що ефективність стратегічно-
го управління досягається за рахунок структурно-функціональної 
взаємодоповнюваності учасників кластеру за сприяння науково-ін-
формаційного та консультаційного центрів, представники яких вхо-
дять до координаційного центру кластеру [7, с. 45–46]. Переваги 
очевидні, адже інформаційні потреби учасників кластеру задоволь-
няються за рахунок формування інформаційного та обліково-аналі-
тичного забезпечення кластерів, що, в першу чергу, передбачає ви-
користання облікових принципів і принципів економічного аналізу.

Тож можна стверджувати, що підприємства кластерного форму-
вання мають можливість завдяки отриманим консультаціям з питань 
фінансів та бухгалтерського обліку визначити найбільш прийнятний 
варіант обліково-аналітичної системи, розробити прозорий облік по-
даткових платежів з метою використання можливостей податкової 
оптимізації та зменшити витрати. 
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С.І. Дерев’янко вважає, що підприємство обирає, з урахуванням 
встановлених норм та особливостей, методологію бухгалтерського 
обліку, яка спрямована на досягнення його цілей і завдань та ви-
користовується з метою забезпечення надійної фінансової звітності 
та якісної системи управління [1, с.76].

Варто також зазначити, що організаційно-технічні і методологіч-
ні аспекти інформаційного забезпечення для обліку і аналізу діяль-
ності кластерів дозволяють сформувати ефективне обліково-аналітич-
не забезпечення систем управління на підприємствах в залежності 
від поставлених цілей.

Як стверджує О.О. Маслиган, для підтримання стабільної струк-
тури кластеру кожна його автономна одиниця повинна мати чітко 
відзначені права, основне з яких – вільний доступ до інформаційної 
бази кластеру. [6, с.253]. Отже, оскільки підприємства, що входять 
до кластеру, часто географічно віддалені, облік повинен мати до-
статнє інформаційно-комунікаційне забезпечення для доступу до 
даних, що сприяє їх швидкому опрацюванню та розподілу між учас-
никами мережі. Як вважає Ж.М. Жигалкевич, розвинуті за рівнем 
інформаційно-комунікаційного забезпечення кластери повинні воло-
діти досконалою базою даних спільного використання, застосовувати 
технології автоматичного визначення і стеження й мати власну ме-
режу [2, с. 100].

Розглянемо, які проблеми можуть виникати під час здійснення 
управлінського обліку витрат у підприємств – учасників кластеру. 

Види їхньої діяльності різні, а тому й застосовуються різні мето-
дики обліку витрат. 

Нині немає гарантованого доступу до інформації. 
Нормативні акти України, які регулюють бухгалтерський облік, 

не містять норм щодо документування, оцінки та відображення на 
бухгалтерських рахунках витрат кластеру. 

У розвинених країнах об’єднання підприємств в кластери дозво-
ляє знизити витрати, підвищити конкурентоспроможність за рахунок 
зниження витрат. У Європі розвиток кластерів є пріоритетною стра-
тегією розвитку регіонів. За даними Європейської комісії, на тери-
торії ЄС діють понад 2 тисячі кластерів, з яких 150 мають світове 
значення (враховано розмір, спеціалізацію, кількість працівників). 
38% робочих місць у ЄС знаходяться у кластерах. Так, 21–22 ве-
ресня 2017 року в Штутгарті (Німеччина) відбулася 5-та конферен-
ція з нетворкінгу та обміну досвідом роботи європейських кластерів. 
У заході взяли участь 250 учасників з 30 країн, які представляли 
175 кластерів з різною смарт-спеціалізацією. Європейські компанії, 
що виготовляють agri-food-продукцію, все частіше обирають саме 
цей шлях розвитку. Одна з них – FoodValley NL у Нідерландах. 
Понад 15 тисяч організацій, що сконцентровані навколо міста Ва-
генінген, створили кластер аграрної продукції. Об’єднали універси-
тет, наукові лабораторії та компанії, які виробляють техніку, біо-
паливо і багато іншого. Вони виготовляють аграрну продукцію, 
завдяки якій Нідерланди посіли друге місце у світі серед експорте-
рів. Унікальність регіону FoodValley – концентрація знань, дослі-
джень, інновацій і діяльності в галузі агропродукції. Він став між-
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народним центром знань і інновацій в харчовій промисловості. Ця 
позиція зберігається і розширюється завдяки регіональному обміну 
знаннями. Уряд також вважає своїм завданням забезпечувати опти-
мальний бізнес-клімат (включаючи придбання). Більше того, він 
повинен підтримувати базовий сільськогосподарський сектор (під-
приємців у віддаленій області) у модернізації бізнесу і впроваджен-
ні інновацій. Налагоджено співпрацю з урядом, галуззю і навчаль-
ними закладами з метою досягнення стійкого економічного розвитку. 
Питанням управлінського обліку витрат приділяється значна увага. 
Різні новації, такі, як створення цифрових інтерактивних платформ, 
сприяли застосуванню обліку витрат з максимальною вигодою. Важ-
ливим аспектом залишається сприяння діючим підприємствам і 
залучення нових. Для них розроблена Програма впровадження, яка 
містить чіткі проекти з економічним розрахунком, які гарантують 
успіх. Регіон FoodValley має значно кращі показники, ніж навко-
лишні регіони і регіони з аналогічним профілем, і тому він є про-
відним кластером своєї країни. Проводиться спільна робота над 
створенням творчих інновацій, розвитком знань, інновацій для 
економічного зростання. Кластер прагне мати ефективну інновацій-
ну та інформаційну мережу в регіоні з використанням курсів лек-
торіїв з галузевих знань, обмін досвідом з іншими компаніями, 
стажування, використання баз знань дослідницьких груп і дослі-
джень і Центру експертиз. Активно заохочуються ініціативи, пер-
спективні дослідження, база і простір для інкубаторів та підпри-
ємців-початківців. Для отримання додаткової інформації учасники 
кластеру обмінюються знаннями, результатами моніторингу та ана-
лізу, інструментами розробки методів оцінки.

Продовольчі кластери в Польщі, Литві та Латвії невеликі, і це 
змушує їх шукати нові ринки для експорту. Якщо локальний біз-
нес хоче вийти на міжнародний ринок, то йому доведеться витра-
тити чимало часу та коштів на пошук партнерів. Для компанії, 
яка знаходиться в кластері, все набагато простіше. Є менеджер, 
завдання якого – сприяти налагодженню зв’язків всередині клас-
теру та зовні. Кластери ефективно взаємодіють, створюючи, про-
суваючи й продаючи інноваційні продукти на глобальному ринку. 
Але перш ніж виходити на ринок, потрібно проаналізувати, як 
знизити витрати і зробити продукцію конкурентоспроможною. 
Кластер може брати участь у заходах на кшталт поширених у 
Європі matchmaking-конференцій, де представники різних класте-
рів знайомляться і підшукують потенційних партнерів. Спеціалі-
зацією таких конференцій може бути й аналіз обліку витрат, ви-
значення вартості витратних матеріалів в тій чи іншій галузі, 
обмін досвідом. 

Проаналізувавши зарубіжний досвід кластеризації економіки,  ви-
явлено характерні відмінності  в управлінні обліком витрат в нашій 
країні. Варто зазначити, що в Україні розробляються кластерні про-
грами як принципово нова стратегія розвитку національної промис-
ловості.

Оскільки кластерна модель економіки в Україні ще недостатньо 
розвинена, то й відсутнє фінансування інформаційних проектів у 
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кластерах. Не налагоджена співпраця між державою та науковими 
установами з питань розробки методики обліку витрат підприємств. 
Нормативні акти України, які регулюють бухгалтерський облік, 
не містять норм щодо документування, оцінки та відображення у 
бухгалтерських рахунках витрат кластеру. Тому вважаємо, що в 
нашій державі необхідно активізувати взаємодію бізнесу, влади, 
громадськості та науки з метою об’єднання кластерів у регіональ-
ні ринки, що сприятиме розвитку інновацій та інфраструктури і 
призведе до ефективності управлінського обліку витрат на підпри-
ємстві.

А тому О.М. Паливода слушно зазначає, що негайного вирішен-
ня потребують такі завдання: розробка спеціальних законодавчих 
актів, які б регулювали діяльність кластерів, зменшуючи ризики; 
активізація наукових досліджень в місцевих університетах, які 
сприятимуть розвитку кластерів та створенню інформаційних баз 
даних, які необхідні для нормального їхнього функціонування 
[9, с.197]. 

Погоджуємося з автором і вважаємо, що необхідно ввести в по-
нятійний апарат економіки підприємств нову категорію – кластер 
та закріпити на законодавчому рівні, а саме: внести зміни до Гос-
подарського кодексу України. Також потрібно розробити та ухвали-
ти Концепцію кластерної економіки в Україні. Вона має визначити 
організаційно-технічні та методологічні аспекти діяльності кластерів 
в Україні та розробити узагальнений механізм реалізації заходів 
державної політики розвитку кластерів на місцевому рівні. Зокрема, 
забезпечення відповідної інфраструктури, розробка та запроваджен-
ня інформаційних реєстрів і баз, стимулювання інвестицій. Треба 
врегулювати відносини учасників кластеру при здійсненні управлін-
ня обліком витрат. Для цього потрібно забезпечити високий рівень 
знань та підвищити вимоги до бухгалтерських працівників підпри-
ємств. 

Доцільно також створити Кластерну палату України, як профе-
сійну самоврядну організацію, яка регулюватиме професійну діяль-
ність кластерів та сприятиме підвищенню ефективності використан-
ня фінансових та матеріальних ресурсів, активізації інвестиційних 
процесів. Така організація сприятиме розвитку комунікаційно-коор-
динаційних зв’язків організаційного та інформаційного спрямування 
між учасниками кластеру та сприятиме підвищенню ефективності 
управлінського обліку витрат підприємств. 

Висновки. Отже, кластеризація економіки нині стала надійним 
інструментом підвищення конкурентоспроможності підприємств. 
Кластерна економічна стратегія тісно пов’язана зі змінами, що від-
буваються в нашій державі. Сучасна кластерна політика в Україні 
має бути поєднана з політикою децентралізації, що створить умови 
для економічного та промислового розвитку, укріпить конкурентні 
переваги окремих регіонів та підвищить економічну спроможність 
громад на місцях. Кластерна політика сприятиме тіснішій взаємодії 
української економіки з міжнародними партнерами та подальшій 
інтеграції України в ЄС. І, найсуттєвіше, вона сприятиме ефектив-
ному управлінському обліку витрат підприємств.
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Кластеризация экономики как эффективный  
механизм управленческого учета затрат предприятий

Аннотация. Исследуется роль кластеризации экономики как эффективного 
механизма управленческого учета затрат предприятий в Украине. Проанализи-
ровано кластеризацию экономики и ее влияние на управленческий учет затрат 
предприятий с использованием международного опыта. Сгруппированы главные 
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проблемы, тормозящие эффективный процесс управления учетом расходов в 
кластерах, и предложены пути их решения.
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Анотація. У статті здійснено часовий екскурс виникнення бенчмаркінгу, до-
сліджено суть поняття «бенчмаркінг», розглянуто цілі та особливості викорис-
тання бенчмаркінгу як інструменту для пошуку та обґрунтування управлінських 
рішень щодо підвищення конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької 
діяльності. Розглянуто практичне застосування бенчмаркінгу, яке здійснює чо-
тири послідовні дії, а також пояснено популярність бенчмаркінгу як сучасної 
концепції конкурентоспроможності. Обґрунтовано доцільність використання 
бенчмаркінгу у діяльності організацій.

Ключові слова: бенчмаркінг, конкурентоспроможність, конкурентні пере-
ваги, методи оцінки, інструмент, ефективність.

Постановка проблеми. В умовах євроінтеграційного спрямування 
України та необхідного підвищення конкурентоспроможності під-
приємницьких структур ці питання постають особливо гостро. Оче-
видно, що суб’єктам підприємництва перманентно необхідно орієн-
туватися на зміни у зовнішньому середовищі та повсякчас підви-
щувати ефективність своєї фінансово-господарської діяльності, 
удосконалювати процес управління, використовувати нові підходи, 
методи та інструменти для визначення рівня їх конкурентоспромож-
ності. Одним із таких інструментів є бенчмаркінг, що виявляє про-
цес знаходження і вивчення найкращих з відомих методів ведення 
бізнесу.

Володіння технологіями бенчмаркінгу та продуктивне їх вико-
ристання є невіддільною передумовою ринкового успіху суб’єктів 
підприємницької діяльності. Ключовою особливістю бенчмаркінгу є 
його творчий характер, орієнтація на кращі практики з подальшим 
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синергуванням результатів. Це дає змогу і досягати рівня конкурен-
тів, і перевищити його. Така особливість бенчмаркінгу стає надзви-
чайно актуальною, коли економічна ситуація розвивається динаміч-
но, і зберігати (а тим більше збільшувати) частку ринку у жорсткій 
конкуренції стає дуже важко. Саме тому подальший розвиток тео-
ретичних положень бенчмаркінгу, а також його адаптація до вітчиз-
няних реалій є вкрай необхідним, своєчасним та затребуваним прак-
тикою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Серед зарубіжних вчених, які зробили авторитетний внесок у 
розвиток теорії і практики цієї проблематики, варто відзначити та-
ких дослідників, як Б. Андер, Д. Аакер, Р. Кемп, С. Міллер, 
Дж. Прескотт, Т. Пілчер, Р. Рейдер, Х.Дж. Харрінгтон. Теоретичні 
основи «концепції взаємодії» у маркетингу та методи розробки на-
уково-прикладних рекомендацій щодо використання бенчмаркінгу 
розглянуто в роботах І.А. Аренкова, Г.Л. Багієва, П.Ф.Баума, Я. Гор-
дона, П. Дойля, Р. Кемпа, Е.А. Михайлової, Ю.Н. Соловйової, 
В.А. Щегорцова. В Україні підхід до визначення та підвищення 
конкурентоспроможності підприємства почав вивчатися, порівняно 
з західною практикою, не так давно, і тому нині бенчмаркінг теоре-
тично та практично в нашій країні малорозвинений. Деякі аспекти 
бенчмаркінгу розглядають у своїх наукових працях такі вітчизняні 
вчені та економісти, як М. Бублик, Н. Габрук, Л. Довгань, М. Ка-
саткіна, Ю. Каракай, М. Лютікова, О.Макарчук, К. Редченко та інші.

Водночас варто зауважити, що багато питань теоретичного та 
прикладного характеру все ще залишаються досить дискусійними та 
потребують подальших досліджень в напрямку визначення, поділу 
та використання знань і кращих практичних взірців, спрямованих 
на поліпшення будь-якого завдання бізнес-процесу, за допомогою 
дослідження нових підходів вимірювання наявної продуктивності, 
знаходження, вивчення та виконання практичних рішень, які забез-
печують нові можливості для досягнення стратегічних, операційних 
та фінансових переваг підприємства у конкурентному середовищі. 

Мета дослідження. Метою дослідження є поглиблення вивчення 
теоретичних аспектів бенчмаркінгу та обґрунтування науково-мето-
дичних положень щодо доцільності його використання в діяльності 
суб’єктів підприємництва для пошуку, оцінки та прийняття ефек-
тивних управлінських рішень щодо підвищення конкурентоспромож-
ності власного бізнесу.

Виклад основного матеріалу. Бенчмаркінг має свою давню історію. 
Новизну в це поняття внесли бізнес-консультанти. Вони допомагають 
організувати процес у фірмах, щоб їх доходи були не менші, ніж у 
конкурентів. Бенчмаркінг у нинішньому вигляді розроблений у США 
в сімдесятих роках, але його основні концепції були відомі значно 
раніше. Дослідження наукових методів організації праці проводив 
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ще Фредерік Тейлор наприкінці дев’ятнадцятого століття. Вони та-
кож можуть вважатися основами концепції бенчмаркінгу.

Сам термін «бенчмаркінг» походить від англійського слова 
benchmark («початок відліку», «карб»). В узагальненому сенсі bench-
mark – це щось, що володіє певною кількістю, якістю і здатністю 
бути використаним як еталон при порівнянні з іншими предметами. 
Бенчмаркінг є систематичною діяльністю, яка спрямована на пошук, 
вивчення і оцінку кращих взірців ведення бізнесу.

Згідно з Бернардо де Суза (BernardodeSousa), фахівця з контролю 
за якістю CibaGeigy, за останні 50 років світ побачив чотири етапи 
змін у філософії управління:

1950-ті – «Управління завданнями» (ManagementbyObjectives);
1970-ті – «Графіки цінностей» – «собаки», «грошові корови», 

«ніші» і «висхідні зірки» (TheValueChart);
1980-ті – «Випередити конкурентів» (BeatTheCompetition);
1990-ті – Концентрація на «Процесах» (FocusonProcesses).
Останні зміни в філософії менеджменту демонструють підвищену 

увагу до конкуренції. Вони відображають мінливе конкурентне се-
редовище. У 50-х роках, коли попит перевищував пропозиції, до 
завдань менеджменту входило лише встановлення кінцевих крите-
ріїв і відстеження процесу їх досягнення. Однак уже в дев’яностих 
роках пропозиція значно перевищувала попит, і менеджмент почав 
замислюватися над тим, як випередити конкурента у виробничих і 
маркетингових «процесах».

Існує величезна кількість трактувань поняття бенчмаркінгу. Одні 
вважають його продуктом еволюційного розвитку концепції конку-
рентоспроможності, другі – програмою із поліпшення якості, інші 
ж зараховують його до екзотичних продуктів японської бізнес-прак-
тики. Однак існує знаменник, до якого можна привести різні визна-
чення бенчмаркінгу – це процес знаходження і вивчення найкращих 
з відомих методів ведення бізнесу.

Найбільш цікавий підхід до визначення поняття «бенчмаркінг» 
одного з основоположників бенчмаркінгу – Б. Андерсена [1], який 
стверджував, що цей термін запозичений з таких наук, як географія 
та геометрія, де позначає умовну площину, де вивчається та визна-
чається стан заданої множини через суму точок стосовно деякої 
точки відліку. Відомий вчений в галузі бенчмаркінгу Р.С. Кемп 
стверджує, що бенчмаркінг – це постійний процес вивчення і оцінки 
товарів, послуг і досвіду виробництва підприємств-конкурентів або 
тих, які є визнаними лідерами в своїх галузях. Бенчмаркінг стає 
своєрідним пошуком кращих практичних рішень у різноманітних 
галузях, які сприяють вищій продуктивності підприємства [2].

Існують такі класичні визначення цього поняття: бенчмаркінг – 
це процес ретельного аналізу продуктивності підприємства і під-
приємств-лідерів, наближення чи випередження кращих у своїй 
галузі [3]; бенчмаркінг – це стандарт переваги або досягнення, з 
яким аналогічні речі вимірюють або оцінюють [4]; бенчмаркінг – це 
діяльність, яка спрямована на пошук та визначення кращих прак-
тик, які приведуть до вищої продуктивності підприємства [2]; 
бенчмаркінг може бути пояснений як систематичний процес пошу-
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ку кращої практики, інноваційних ідей та ефективного викорис-
тання ресурсів, які сприятимуть підвищенню продуктивності під-
приємства [5]. Також відоме сучасне розуміння бенчмаркінгу як 
процесу виявлення і вивчення найефективніших методів ведення 
бізнесу [7].

Фахівці стверджують, що метою бенчмаркінгу є пошук бізнесу, 
у якого справи йдуть краще, ніж у вас. Але цього недостатньо: 
після виявлення кращого методу управління і ведення справ тре-
ба самостійно знайти відповідь на запитання: «Як зробити це 
краще?».

Уперше цей метод для оцінки ефективності бізнесу був розробле-
ний в 1972 році Інститутом стратегічного планування в Кембріджі 
(США). Цілеспрямовано використала бенчмаркінг компанія RankXerox 
під час тяжкої кризи в 1979 році для аналізу витрат і якості власних 
продуктів у порівнянні з японськими. Нині бенчмаркінг вважається 
найефективнішим напрямком консалтингу.

Практичне застосування бенчмаркінгу полягає в чотирьох послі-
довних діях:

– розуміння складових власних бізнес-процесів;
– аналіз бізнес-процесів інших компаній;
– порівняння результатів своїх процесів й інших компаній;
– проведення кардинальних змін у бізнес-процесі.
Тож є такі види бенчмаркінгу: 
– внутрішній – порівняння роботи підрозділів компанії;
– конкурентний – порівняння свого підприємства з конкурентами 

за різними параметрами;
– загальний – порівняння компанії з непрямими конкурентами 

за обраними параметрами;
– функціональний – порівняння за функціями (продажу, заку-

півлі і т. д.).
Бенчмаркінг не може бути одноразовим аналізом. Для отримання 

ефективності від застосування цього процесу необхідно зробити його 
інтегральною частиною процесу інновацій і вдосконалень у вашому 
бізнесі.

Останнім часом такі організації, як урядові агентства, лікарні та 
університети, відкрили переваги бенчмаркінгу і застосовують його 
основні постулати для поліпшення своїх процесів і систем.

Бенчмаркінг є мистецтвом виявляти те, що інші фірми роблять 
краще, а також вивчення їх методів роботи. В основу бенчмаркінгу 
закладена ідея порівняння діяльності не тільки підприємств-конку-
рентів, а й передових фірм інших галузей. Досвід свідчить, що 
практичне використання набутку конкурентів і успішних компаній 
дозволяє скоротити витрати, підвищити прибуток і оптимізувати 
вибір стратегії діяльності власної організації.

Для більшості компаній бенчмаркінг не новий, оскільки викорис-
товується для конкурентного аналізу, хоча сам по собі є більш дета-
лізованою, формалізованою й упорядкованою функцією, ніж конку-
рентний аналіз. На перший погляд бенчмаркінг може здатися схожим 
на нього, хоча між ними є суттєві відмінності, які відображені у та-
блиці 1[8].
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Табл. 1
Порівняння бенчмаркінгу та конкурентного аналізу

Параметри Конкурентний аналіз Бенчмаркінг

Загальна мета
Аналіз стратегії конку-
рентів

Аналіз переваг конку-
рентів і підприємств-лі-
дерів інших галузей

Предмет вивчення Стратегія конкурентів
Методи ведення бізне-
су, що задовольняють 
потреби покупців

Основні обмеження
Обмежений певною га-
луззю або ринком

Не обмежений

Завдання для прийнят-
тя рішень

Суттєве Дуже велике

Основні джерела  
інформації

Галузеві експерти й 
аналітики, безпосередні 
конкуренти

Підприємства-лідери в 
галузі, поза галуззю, 
конкуренти, внутрішні 
підрозділи тощо

Бенчмаркінг розвиває аналіз конкурентоспроможності, що обме-
жується вивченням конкурентів, їхньої продукції, витрат і техноло-
гій, характеристик, економічних і фінансових показників, відносин 
із клієнтами і постачальниками. Аналіз конкурентоспроможності їх 
виявляє розходження між конкурентами, але не пояснює, як транс-
формувати і зайняти найкращі позиції в бізнесі. Цьому сприяє бенч-
маркінг, який на основі порівняння й аналізу процесу діяльності 
спрямований на усвідомлення причин розбіжностей, щоб їх перебо-
роти.

Важливо зрозуміти, як конкурент розподіляє свої ресурси. Тобто, 
з чим приходить на ринок (продукти, ціни, система продажу і до-
ставки, маркетингові зусилля, система обслуговування клієнтів), а 
також рівень його витрат. Потрібно враховувати ще один важливий 
фактор – зацікавленість конкурента в сфері досліджень і розробок, 
які здатні через певний проміжок часу знизити собівартість його 
продукції і витрати на маркетинг.

Після визначення найбільш прибуткових сегментів ринку і оцін-
ки своїх конкурентних переваг необхідно вибрати об’єкт для «на-
слідування». Для досягнення найбільш ефективного результату в 
бенчмаркінгу фахівці рекомендують не тільки знайти такі підпри-
ємства і накопичувати інформацію про їхню діяльність, прогресивні 
управлінські рішення, а й контактувати з ними. Після того, як ін-
формація зібрана і класифікована, оцінюється ступінь досягнення 
мети і чинники, що визначають результат. Врешті розробляється 
план. Мета його очевидна: добитися, щоб удосконалені процеси до-
сягли найвищої ефективності.

Після галузевого аналізу і аналізу конкурентів потрібно переходи-
ти до розробки стратегії. Необхідно відповісти на запитання, як ваша 
компанія може обійти конкурентів, використовуючи ключові чинники 
успіху в різних функціональних напрямках: розширення виробництва, 
впровадження нових продуктів і послуг, зміни ціноутворення, про-
дажів і доставки, маркетингу, персоналу, технологій і т. д.
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За даними консалтингової компанії Bain&Co, останнім часом 
бенчмаркінг входить до трійки найпоширеніших методів управлін-
ня бізнесом у великих міжнародних корпораціях, оскільки допо-
магає відносно швидко і з меншими витратами вдосконалювати 
бізнес-процеси. Він дозволяє зрозуміти, як працюють передові 
компанії, і добитися таких самих, а, можливо, навіть більш вагомих 
результатів. Джейсон Грейсон-молодший, глава InternationalBench
markingClearinghouse, так визначив нинішню популярність бенч-
маркінгу:

1. Глобальна конкуренція. В епоху глобалізації бізнесу компанії 
усвідомлюють необхідність всебічного і детального вивчення і по-
дальшого використання кращих досягнень конкурентів для власного 
розвитку.

2. Винагорода за якість. Усе популярнішими стають кампанії з 
визначення та винагородження фірм – лідерів якості, які проходять 
на національному рівні. Умови участі в таких заходах передбачають, 
крім демонстрації компаніями-учасниками конкурентних переваг 
власних продуктів, обов’язкове застосування концепції бенчмаркінгу 
в практиці управління компанією.

3. Необхідність повсюдної адаптації та використання світових 
досягнень в галузі виробничих і бізнес-технологій. Щоб не залиши-
тися позаду своїх конкурентів, всім компаніям, незалежно від роз-
міру та сфери діяльності, необхідно постійно вивчати і застосовува-
ти передовий досвід в галузі виробничих і бізнес-технологій.

Висновки

1. Існує величезна кількість трактувань поняття бенчмаркінгу. Одні 
вважають його продуктом еволюційного розвитку концепції конкурен-
тоспроможності, другі – програмою із поліпшення якості, інші ж за-
раховують його до екзотичних продуктів японської бізнес-практики. 
Однак існує знаменник, до якого можна привести різні визначення 
бенчмаркінгу – це процес знаходження і вивчення найефективніших 
методів ведення бізнесу.

2. Застосування бенчмаркінгу полягає в чотирьох послідовних 
діях: розуміння складових власних бізнес-процесів; аналіз бізнес-
процесів інших компаній; порівняння результатів своїх процесів з 
результатами аналізованих компаній; запровадження ефективних 
методів ведення бізнесу для подолання відставання.

3. Для більшості компаній бенчмаркінг не новий, оскільки він 
використовується у межах конкурентного аналізу, хоча сам по собі 
є більш деталізованою, формалізованою й упорядкованою функцією, 
ніж конкурентний аналіз.

4. Пояснення нинішньої популярності бенчмаркінгу:
– глобальна конкуренція;
– винагорода за якість;
– необхідність повсюдної адаптації та використання світових до-

сягнень в галузі виробничих і бізнес-технологій. 
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Бенчмаркинг как инструмент повышения  
конкурентоспособности организации

Аннотация. В статье проведен временной екскурс возникновения бенч-
маркинга, исследовано суть понятия «бенчмаркинг», рассмотрены цели и осо-
бенности использования бенчмаркинга как инструмента для поиска и обо-
снования управленческих решений по повышению конкурентоспособности 
субъектов предпринимательской деятельности. Рассмотрено практическое 
применение бенчмаркинга, которое осуществляет четыре последова тельные 
действия, а также объяснена популярность бенчмаркинга как современной 
концепции конкурентоспособности. Обосновано необходимость использования 
бенчмаркинга в деятельности организаций. 

Ключевые слова: бенчмаркинг, конкурентоспособность, конкурентные пре-
имущества, методы оценки, инструмент, эффективность.
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candidate of economic sciences,
associate professor of public administration and human sciences
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Benchmarking – tool of increase of competitiveness  
of the organization

Abstraсt. The article provides a temporary overview of the emergence of 
benchmarking, further studies of the essence of the concept of “benchmarking” 
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were carried out, goals and peculiarities of using benchmarking as a tool for 
searching and justifying management decisions to increase the competitiveness of 
business entities were considered. The practical application of benchmarking is 
considered, which represents four successive actions, as well as the reasons for the 
popularity of benchmarking as a modern concept of competitiveness. The necessity 
of using benchmarking in the activities of organizations is substantiated.

Keywords: benchmarking, competitiveness, competitive advantages, evaluation 
methods, tool, efficiency.
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THE EFFECTS FOREING FINANICAL RESOURCES HAVE 
ON SOCIAL AND ECONOMIC WELL-BEING

Annotation. The research paper addresses effects foreign debt financing has 
on social and economic wellbeing. It is suggested that social and economic wellbeing 
constitutes wellbeing, which is a general term for mental, physical, economic and 
social wellness. Social and economic wellbeing is proven a complex hardly measurable 
phenomenon, since there are a number of qualitative features contributing to 
thereof. Foreign debt financing may have positive effects on social and economic 
wellbeing, at least this is the case for the short-run perspective. Injection of foreign 
financial resources in the form of loans or funds raised by issuing debt securities 
may provide enough stimuli for an economy to gain momentum. Apart from 
focusing on economic growth it is reasonable to pave the way for qualitative 
economic and social development. The current trends towarda downward increment 
in household real income and weakening productivity show that there is a need 
for revising strategies oriented to economic growth. To ensure that foreign financial 
resources have favorable effects on social and economic wellbeing it is reasonable 
to encourage green technologies and renewable energy concepts.

Key words: foreign debt financing, social and economic wellbeing, external debt, 
sustainable development, wellness.

Introduction

High level of social and economic well-being is a must have objective 
of a country’s strategy for economic and social development. As a 
matter of a fact, social and economic well-being constitutes well-being 
at large, a general term encompassing the condition of an individual 
or a social group in terms of mental, physical, economic, and social 
wellness. Well-being is a complex hardly measurable phenomenon, since 
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adesirabilityle sense of accomplishment and satisfaction varies greatly 
due to subjectivity. Although a certain level of well-being is rather the 
function of subjective estimation rather than a constant, social and 
economic well-being can be evaluated and monetized to a certain extent. 
Material welfare and income, including social benefits, represent 
monetary value of wellbeing. However, access to drinking water, 
environmental contamination, the fraction of enterprises promoting 
green technologies and renewable sources of energy constitute rather 
a qualitative measure of economic and social well-being and thus are 
hardly likely to be measured in monetary value. Nevertheless, ceaseless 
enhancement of social and economic well-being is by no means the core 
of a country’s economic development strategy. 

To provide for wellbeing, especially in the long-term perspective, 
strategy-makers ought to rummage through an up-to-date economic 
basis seeking ways and means of encouraging priority industries to 
secure sufficient amount of income in the long-run. Since social and 
economic wellbeing chiefly depends on income, the rate of return on 
investments or human capital, it is reasonable to contemplate loan 
financing to provide a stimulus to economic growth. Although there is 
no a constant cause-effect relationship between an increase in economic 
growth and a boost to wellbeing, economic growth, should strategy-
makers take a judicious approach underpinned by elaborate analysis, 
may pave the way for multifaceted development, including social 
advance, aggressive promotion of green technologies and renewable 
energy and economic sustainability. Since domestic loan financing is a 
relatively harmless type of debt for there is merely redistribution of 
capital and derivative income within an economy, foreign loans seem 
to constitute a potential threat to sustainable economic future. On these 
grounds, foreign debt financing is highly likely to have effects on social 
and economic wellbeing.

Literature review. There is a long-standing debate over the necessity 
of engaging in foreign debt financing. The nature of loans underlies 
free international capital flows, market-economy based phenomenon 
obeying the law of supply and demand for financial resources. However, 
inadequate allocation of involved financial resources alongside of poor 
debt management catalyze unfavorable economic conditions at large and 
debt overhang in particular[1, p. 271]. Debt overhang is associated with 
under-investment, since financial distress undermines profit motive [2, 
p. 2.]. Proceeds from new investments inextricably converts into debt 
repayments instead of equity. Debt overhang demonstrates negative 
effects on capital formation on account of excessive capital outflow[1, 
p. 272]. For developing economies, which are in constant need of 
substantial investment to develop infrastructure and priority industries, 
foreign loan financing is highly likely to boost economic growth [3, p. 
275]. The reason of developing countries favoring foreign loans is that 
they lack capital and access to thereof to foster economic growth[4, p. 
135]. However, foreign loans have positive effect on economic growth 
to a certain extent going beyond the range of which by accumulating 
additional debt has unfavorable effects on the economy [5]. Overall, 
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the research studies on effects foreign loan financing has on economic 
growth show ambiguity of these effects. However, the research studies 
seem to overlook effects foreign financing has on social and economic 
wellbeing, which is dependent of other factors apart from economic 
growth. 

Purpose and goals. The aim of the paper is to provide an insight 
into effects foreign debt financing has on social and economic wellbeing. 
In pursuit of fulfilling the purpose of this research paper, several goals 
have been set and can be defined as follows:

Methodology. The theoretical pillar of the current research paper 
consists in the views of prominent economists investigating the matter 
of debt and related issues. The statistical data for analysis derives from 
the data repositories of official institutions. The methodological 
approaches applied in the research paper for the attaining the purpose 
and achieving accompanying goals include customary methods of 
obtaining knowledge such as observation, analysis, synthesis, comparison, 
deduction and induction. 

Results. Foreign debt financing is the beginning of a linked 
series of events leading to the formation of external debt. Being a 
structural element of a country’s national debt, an external debt 
bears more menace to financial and economic stability than the 
liabilities of government to its residents. The very definition of an 
external debt refers to financial debt or obligation a resident owes 
a nonresident usually as a result of certain business operations [4, 
p. 132].At this point, the most important aspect of an external 
debt is that in case of insolvency capital movement adopts a 
procyclical feature, hence value leaves an economy in the time the 
latter requires it at most.

An increase in the volume of external debt has ambiguous effect 
on an economy. The ability of an economy to generate sufficient 
added value in parallel with sustaining sensible fiscal and monetary 
policy improves its creditworthiness so that international 
organizations and non-residences across all economic sectors build 
their confidences in the economy’s ability to discharge its liabilities. 
Should the rate of return on investment demonstrate an upward 
trend, the pressure associated with external debt service becomes 
less intensive and domestics savings rates edge up under such 
favorable conditions reducing the need for foreign loan financing. 
Despite high levels of gross external debt worldwide, especially 
among developed nations, the world economy demonstrates upward 
trends in economic activities. 

An increase in economic activities commenced in 2016 and to the 
mind-2017 the upward trend converted into noticeable buoyancy of 
the economy in the global dimensions [6, p. 134]. In particular, 
developed countries and China demonstrated a perceptible increase 
in domestic aggregate demand. The chain of causation, which 
originated in the countries above led to economic revival in developing 
economies. Of particular importance is the fact that increase in 
consumption was followed by the buoyancy of interment activities, 
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which reasonably fostered output and real sector at large across the 
world. 

The aggregate demand increased faster in developed countries in 
the first half of 2017 compared to the same period of 2016. In the 
United States, the weakening of domestic consumption in the first 
quarter of 2017 turned out to be a temporary event, since expanding 
investment activities fostered the aggregate demand of the country and 
have an incentive to economic revival of the energy sector of the U.S. 
economy [7, p. 45]. For Euro zone and Japan, strong consumption, 
investment activities and demand for exported goods constituted a 
driving force of the buoyancy of the economy in the first half of 2017 
[7, p. 34]. Economic growth in the rest of developed countries excluding 
the United States remarkably intensified in the first half of 2017 as a 
result of an increase in domestic demand and demand for exported 
goods [6, p. 120]. 

When it comes to emerging and developing economies, it is worthwhile 
indicating that the buoyancy of the economic activities in those 
countries, especially perceptible economic revival China and another 
key developing economies demonstrated, made a significant contribution 
to the pace of global economic growth in the first half of 2017 [6, p. 
124]. However, among emerging and developing economies there are 
growth inhibitors, which slowed down the global economic revival. For 
instance, India seems to have demonstrated the worst pace of the 
buoyancy of the economy in the first half of 2017. The implementation 
of new tax reforms is considered to have hampered the pace of the 
economic growth of Indian economy. On the contrary, Brazil managed 
to considerably increase the volume of export and slow down the 
weakening of the domestic aggregate demand that equaled to an impulse 
strong enough to revive economic growth for the first time in the first 
quarter of 2017 after the eight quarters of economic decline [6, p. 78]. 
The global economic revival also had favorable effects on Turkish and 
Russian economies [6, p. 90].

The buoyancy of economic activity worldwide has positive effects 
on external debt dynamics, for the increment in economic growth 
improves solvency and liquidity and thus creates favorable conditions 
for foreign creditors to offer their loans. The upward trend of economic 
activity provides for better economic and financial opportunities an 
individual economy can utilize, reducing dependence on foreign loans 
and enabling service the external debt without resorting to an austerity 
measure.

However, despite of the buoyancy of the economy across the world 
it is well worth pointing out slowdown in the increment of household 
real income (fig. 1). There is no denying that household real income 
directly affect access to social services, affordability of goods and 
services and quality of life at large. Degenerating quality of life caused 
by staggering increment in real income, the exact amount of money an 
individual receives to live on, impairs not only social and economic 
well-being, but wellbeing at large in the long-run. A decrease in real 
income reduces consumption and savings, leading to aggregate demand 
shrinkage, reduction of tax revenue and savings ratio. 
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economy can utilize, reducing dependence on foreign loans and enabling service the external 

debt without resorting to an austerity measure.

However, despite of the buoyancy of the economy across the world it is well worth 

pointing out slowdown in the increment of household real income (fig. 1). There is no 

denying that household real income directly affect access to social services, affordability of 

goods and services and quality of life at large. Degenerating quality of life caused by 

staggering increment in real income, the exact amount of money an individual receives to live 

on, impairs not only social and economic well-being, but wellbeing at large in the long-run. A 

decrease in real income reduces consumption and savings, leading to aggregate demand 

shrinkage, reduction of tax revenue and savings ratio. 

Fig. 1. The compounded average annual growth rate of the increment in the real income 

of the households of the G7 economies

Sources: created by the author on the basis of the OECD data [8]

3,83

1,35

3,38
3,23

3,43 3,48

4,23

1,83 1,89 1,89

0,39

2,84

1,65

2,19

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Canada France Germany Italy Japan Great Brirain The USA

2000-2008 2008-2016

Fig. 1. The compounded average annual growth rate of the increment in the 
real income of the households of the G7 economies

Sources: created by the author on the basis of the OECD data [8]

The fig. 1 demonstrates the slowdown of the increment in the real 
income of the households attributing to the G7 countries before and 
after the 2008 world financial crisis. This tendency undoubtedly has 
negative effects on household wealth accumulation. In the pre-crisis 
period of 2000-2008 the average increment in world wealth amounted 
to 9,5%, meanwhile the post-crisis period of 2008-2016 show that this 
indicator halved, taking up the position of 4,5% [7, p. 45]. To add 
insult to injury, the developed countries, including the G7 economies, 
are facing weakening productivity. Such an unfavorable tendency may 
convert into an economic decline. A decrease in productivity will fur-
ther reduce real income and thus undermine social and economic well-
being. Furthermore, although the developed countries, including the 
G7, have reduced the amount of the gross external debt [9], it is rea-
sonable to assume that the post-crisis real income shrinkage and ending-
down productivity are hardly likely to make up for reduced dependence 
on foreign debt financing. 

Discussion. Social and economic wellbeing is heavily dependent of 
the real income and external debt position of an individual economy. 
A decrease in the increment in household real income demonstrates 
that there is a threat to the long-term social and economic well-being. 
Drawing upon the results of this research it is reasonable to make a 
case for reformatting economic development strategies, especially fiscal 
and monetary policies. There is no denying that succeeding in alleviating 
pressure, which was caused by external debt, is an undisputable 
achievement preventing individual economies from unnecessary austerity 
measures in case of economic decline. However, downward increment 
in real income alongside with weakening productivity are highly likely 
to reduce social and economic wellbeing across social classes. Tax 
increase and additional debt financing, including foreign loans, may 
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take place to ensure that the government manage to budget for needs 
of the social sector at full value. 

Foreign debt financing may have positive effects on social and economic 
wellbeing, at least this is the case for the short-run perspective. Injection 
of foreign financial resources in the form of loans or funds raised by 
issuing debt securities may provide enough stimuli for an economy to 
gain momentum. Apart from focusing on economic growth it is reasonable 
topave the way for qualitative economic and social development. For 
instance, upgrading infrastructure by implementing both development 
programs on renewable energy and green technologies and reforms to 
encourage thereof is hardly likely to provide a short-term boost to 
economic growth. However, environmentally friendly technologies improve 
qualitative features of an economy, increasing the quality of life at large. 
Moreover, such technologies are associated with cost-efficiency, which 
has strong positive effects on social and economic wellbeing.

Conclusions. Foreign debt financing is a reasonable way of 
maintaining and further improving social and economic wellbeing. The 
current trends toward downward increment in real income and weakening 
productivity show that there is a need for revising strategies oriented 
to economic growth. To ensure that foreign financial resources have 
favorable effects on social and economic wellbeing it is reasonable to 
encourage green technologies and renewable energy concepts. Since the 
world economy is fossil fuel based, increasing the fraction of renewable 
energy involved in manufacturing will considerably reduce prime cost, 
hence productivity rate will demonstrate an upward trend. 
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Вплив залучених зовнішніх фінансових ресурсів  
на суспільний добробут

Анотація. Охарактеризовано вплив залучених зовнішніх іноземних кредитів на 
соціальний та економічний добробут. Аргументовано, що соціальний та еконо-
мічний добробут є складовою частиною суспільного добробуту, який охоплює 
психічний, фізичний, економічний та соціальний добробут. Підтверджено, що 
соціальний та економічний добробут є складним феноменом, оскільки включає 
широкий спектр якісних характеристик. Залучення зовнішніх кредитних ре-
сурсів позитивно впливає на соціальний та економічний добробут у коротко-
строковій перспективі. Вливання іноземних фінансових ресурсів у формі кре-
дитів та коштів, отриманих шляхом емісії боргових цінних паперів, достатньо 
стимулюватиме відновлення економічного зростання. Для досягнення соціаль-
ного та економічного добробуту концепція економічного зростання має бути 
замінена якісним соціально-економічним розвитком. Сучасні тренди низхідно-
го приросту реального доходу домогосподарств та послаблення продуктивності 
потребують перегляду стратегій розвитку, які базуються на економічному 
зростанні. Варто залучати зовнішні фінансові ресурси для розвитку «зелених» 
технологій та відновлювальної енергетики для реального покращення соціаль-
ного та економічного добробуту.

Ключові слова: залучені зовнішні фінансові ресурси, соціальний та еконо-
мічний добробут, зовнішній борг, сталий розвиток, суспільний добробут.
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Влияние привлеченных внешних финансовых ресурсов на общественное 
благосостояние

Аннотация. Охарактеризовано влияние привлеченных внешних иностранных 
кредитов на социальное и экономическое благосостояние. Аргументировано, что 
социальное и экономическое благосостояние является составной частью 
общественного благосостояния, который охватывает психическое, физическое, 
экономическое и социальное благополучие. Подтверждено, что социальное и 
экономическое благосостояние является сложным феноменом, поскольку включает 
широкий спектр качественных характеристик. Привлечение внешних кредитных 
ресурсов положительно влияет на социальное и экономическое благополучие в 
краткосрочной перспективе. Вливание иностранных финансовых ресурсов в форме 
кредитов и средств, полученных путем эмиссии долговых ценных бумаг, 
достаточно стимулирует восстановление экономического роста. Для достижения 
социального и экономического благосостояния концепция экономического роста 
должна быть заменена качественным социально-экономическим развитием. 
Современные тренды нисходящего прироста реального дохода домохозяйств и 
ослабление производительности нуждаются в пересмотре стратегий развития, 
основанных на экономическом росте. Стоит привлекать внешние финансовые 
ресурсы для развития «зеленых» технологий и возобновляемой энергетики для 
реального улучшения социального и экономического благосостояния.
Ключевые слова: привлеченные внешние финансовые ресурсы, социальное и 
экономическое благосостояние, внешний долг, устойчивое развитие, обще-
ственное благосостояние.
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CURRENT INTERNATIONAL MIGRATION TRENDS  
AND THE NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Abstract. According to the UN statistics, the last couple of years became the 
period of massive legal and illegal migration, first of all due to military conflicts. 
The activity of ISIS and the like terrorist groups is a huge challenge for the 
security of Europe. Migration processes have several aspects to them: international 
political, domestic political, economic, social, cultural and namely security. The 
article tries to analyze the situation with different migrant categories to the EU 
from the countries of Africa and the Middle East during the last years and to 
forecast the possible influence of the deeper communication of those migrants with 
Ukrainian ones.

Key words: migration, refugees, Ukraine, EU

Introduction. The issues of migration and security today is gaining 
more and more importance due to numerous crises worldwide, that 
result in millions of people being forced to leave their usual habitat 
in search of more secure places elsewhere. Due to the introduction of 
a visa-free regime with Europe, which currently undergoes a massive 
“refugee crisis” (which some experts think is the main reason of the 
downgrade of the relations among the EU members, especially the “old” 
and the “new” ones), and a huge domestic migration due to the annex-
ation of the Crimea and the military aggression in the East, Ukraine 
now has to deal with the problems it actually has never faced before. 
Even the spread of religious extremism cannot be considered a foreign 
issue any more as huge numbers of people (over 1.6 mln according to 
the UN statistics) moved around our country, in and out of it. The 
below work is dedicated, in view of the above, to the research of the 
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current international trends in migration – which should be given 
closer consideration.

Analysis of recent researches and publications. It should be noted 
that there are two aspects to the topic of interdependence between 
migration and security: the spread of extremist philosophy and the 
social-economic infuence of migrational trends. The most comprehensive 
publications on the migration are issued by the International Organi-
zation for Migration: the materials for the course of Essentials of 
Migration Management Training, the guides for policy makers and 
practitioners, leaflets, press-releases, reports etc. The list of Ukrainian 
authors interested in the issues of the influence of migration on secu-
rity on different levels includes such researchers as A.Platonov, O.
Rovenchak, M.Yavorskiy, O.Piskun, M.Romanyuk, I.Serova. Separate 
attention is paid to different aspects of illegal migration, such as rights 
of the migrants, implementation of international law (V.Denysov, 
V.Butkevych, Y.Todyka). 

The main document in Ukraine dealing with the main challenges 
and dangers of migration in today’s world is the Strategy of the Na-
tional Security of Ukraine, the last version of it dating 20151. The 
more active migration as a result of the military campaign in the East 
of Ukraine is named there as part of the economic crisis which is ranked 
fourth by importance of the Current challenges to the national securi-
ty of Ukraine (after Russia’s aggression, ineffective security system 
and corruption). While the control over migration (including the illegal 
one) rests upon the Ministry of internal affairs – and namely on the 
State migration service of Ukraine as its integral part – there are 
scarcely any particulars as for how “effective control over migration 
flows” or “fighting illegal migration” should be performed. This is 
especially challenging taking into consideration that literally absent 
borders with Russia and transparent ones with Belarus and Moldova, 
together with now void visas with the EU make Ukraine an attractive 
transit territory for supplying arms, drugs, other types of smuggling 
and human trafficking (both illegal migrants and terrorists) to and 
from Europe.

Another important document pertaining to the migration sphere is 
the Strategy of the State Migration Policy Until 2025, adopted in July, 
20172. Its main goals, as declared, are to draw the society’s attention 
to the migration issues, to ensure the migration policy is connected 
with other spheres of governmental activity and to change the approach 
– from reaction to outside and inside challenges to the more active and 
aimed one.

The most acute problem connected with migration is deemed to be 
the draining of high-skilled human resources, family problems and 

1 UNHCR Ukraine Factsheet [Electronic resource] // The UN Refugee Agen-
cy – Mode of access: http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20
Ukraine%20Fact%20Sheet%20-%20December%202017.pdf.

2 Указ Президента України Про рішення Ради національної безпеки 
і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної 
безпеки України» [Електронний ресурс] // м. Київ. – Режим доступу до 
ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.
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possible cut of inflow of finance due to the decision of the labour mi-
grants or students to stay abroad and to move their family there. 
Special attention is paid to the rights of the migrants, especially victims 
of human trafficking, to the needs of emigrants willing to return to 
Ukraine and to the needs of the refugees finding new home in Ukraine. 
– It should be noted that the document, while not widely discussed in 
the media, is rather comprehensive and well-prepared, which may in 
part be attributed to the extensive preliminary analytical work done, 
for instance, by the apparatus of the National Security Council of 
Ukraine together with researchers and hands-on professionals in the 
migration field. 

Previously unsettled problem constituent. Most publications date 
several years ago, mostly before the Maidan and the events that fol-
lowed, therefore not taking into account the latest developments in the 
domestic situation in Ukraine and lacking the complex analysis of the 
problems of migration as a challenge to the national security of Ukraine. 

Main purpose of the article. The author’s primary interest is that 
of a governmental employee – to give an overview of the scientific 
articles, publications and dissertations pertaining to the topic, which 
could be used in the everyday work by fellow bureaucrats as a reference 
material. 

Results and discussions. Today one can get an impression that the 
European problems with refugees, who try to reach its shores in huge 
numbers from the Northern Africa and the Middle East, are over. Par-
tially this is due to continuous election processes in a number or coun-
tries, as the media’s attention focus is switched to it, but with time 
the question what to do with those people looking for a better life will 
become acute once again.

According to the UN statistics, 22.5 mln persons were displaced as 
of 2016. The overall number of people under the care of United Nations 
High Commissioner for Refugees (UNHCR) reached over 63 mln per-
sons3. As a result of the conflicts in Iraq and Syria alone more than 
15 mln people were forced to flee their native habitat. The Middle East 
and Africa still remain the main regions of origin of the Muslim ref-
ugees. Unlike the times of Saddam Hussein and Muhammar Gaddafi 
who prohibited their citizens to emigrate, there are very few places in 
the Middle East that could be called calm and stable. Of course, not 
all emigrants can and will reach Europe or North America or other 
countries – Lebanon, Jordan and Turkey provided refuge for hundreds 
of thousands of them. Turkey alone became a new home for over 3 mln 
refugees.

For a very long time Ukraine kept aside from all that instability. 
However, the annexation of the Crimea and the separatist movement 
in the East resulted in over 2 million Ukrainians leaving their homes. 
Mostly they are of Christian faith, but there are many Muslims as well. 

3 Розпорядження від 12 липня 2017 р. № 482-р Київ Про схвалення Стратегії 
державної міграційної політики України на період до 2025 року [Електронний 
ресурс] // Кабінет Міністрів України. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80.
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All this coincided with the introduction of a visa-free regime with the 
European Union. Now this aspect is not accentuated, but some time 
ago the EU leaders made it clear that in order to get closer, Ukraine 
has to do its share of dealing with refugees. Some European experts 
reported, that according to their calculations, Ukraine is capable of 
providing haven to about 100 thousand immigrants as a country with 
very fertile soil and a considerable territory available to the refugees. 
However, it is not so clear to Ukrainians as to European experts wheth-
er Ukraine is really capable of accommodating such numbers of immi-
grants. The internal migration and the near failure of state authorities 
to deal with it efficiently and to tend to the needs of the internally 
displaced persons (IDPs) in a timely and corresponding manner make 
such forecasts highly doubtful. Apart from that, Ukraine has a problem 
with rather high unemployment rates (including the “grey” one), so 
there’s not too much work available for the new immigrants.

For a rather long time the most visible trend in Ukraine itself has 
been emigration, and the events after 2014 only strengthened it, espe-
cially the visa-free regime. For instance, there are over 1 mln official 
Ukrainian workers in the Russian Federation, the overall number of 
labour emigrants being about 7.4 mln persons4. According to polls, 
approximately 35% citizens would like to leave Ukraine in the nearest 
future5, presumably there are more who would not skip an opportuni-
ty to travel illegally. Of those people 19% would like to go to Italy, 
15% – to the USA, 12% – to the UK and Russia respectively. Some 
experts estimate the financial input of Ukrainian workers abroad to the 
Ukrainian economy amounting up to 17 bln USD or more. This is only 
the known, official migration: according to the IOM data, in 2015 the 
percentage of the illegal migrants from Ukraine was about 40%.

Unfortunately, during the years of independence Ukrainian state 
failed to establish legal channels for labour migration abroad and mech-
anisms of controlling it. There’s still hope it will be done now after 
the visa-free regime, otherwise very soon the refugee-overloaded Europe 
will find a way to close its doors on us again. In view of the above we 
can only imagine what could happen if thousands of African and Mid-
dle Eastern refugees do come on our territory, taking into consideration 
the state of affairs in the Western European countries after the so-
called “refugee crisis” of 2014-2015.

 – – – Partially those problems originate from the after-World War 
II time when many European countries were in dire need of a numerous 
workforce. However, the Europeans, while using the work of the im-
migrants, paid little attention to their assimilation in the receiving 
societies, thus indirectly stimulating the establishment of the immi-
grants’ ghettos and enclaves trying to preserve their habits and culture. 
Their birth rate was and still is usually higher than that of the locals, 

4 UNHCR The Refugee Agency. Global Trends, Forced Displacement in 2016 
[Electronic resource] / UNHCR The Refugee Agency // UNHCR The Refugee 
Agency. – 2017. – Mode of access: http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf.

5 UNHCR Ukraine Factsheet [Electronic resource] // The UN Refugee Agen-
cy – Mode of access: http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20
Ukraine%20Fact%20Sheet%20-%20December%202017.pdf. 
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and the access to better medicine than at home results in a rapid growth 
of population of certain ethnicities, predominantly Muslim today. 

According to many forecasts, in 2050 the 28% of the population of 
the EU will reach the retirement age – which includes the former la-
bour immigrants who probably will stay in the receiving countries 
instead of going home. – Again, rises a need for a new input of work-
force, and that was the primary reason why Angela Merkel was so open 
to refugees from Africa and the Middle East. However, the good social 
support level in the European countries together with modest requests 
of most new immigrants result in many young refugees choosing to 
live on state support that strive to get an education or a job.

Apart from that, a certain number of immigrants find, that Europe 
is not the promised land they expected, they fail to find their place in 
the receiving societies. Some experts estimate that in 2025 some West-
ern cities may become predominantly Muslim – which is a fertile ground 
for the spread of extremist ideas, as there are hardly any legal and 
satisfactory ways to channel the frustration and crashed hopes of the 
mostly young people. Moreover, because of cultural and religious dif-
ferences many Muslim schoolchildren or students studying in, say, UK, 
feel they have much more in common with their peers in Africa and 
perceive they are estranged from the British society. However, with 
time they realize they are estranged from African society as well, which 
leads to the feeling of being lost and that’s where the idea of “pan-Is-
lamist ummah” comes in handy. As those kids frequently have a very 
decent education, the overall intellectual level of the extremists (in-
cluding the terrorist networks) is rising. To top it all, many of the new 
immigrants have been through military operations in Bosnia, Chechnya, 
Afghanistan and other conflict zones – even at the young age. Frus-
tration, military experience, knowledge of local culture, religious pi-
ousness and good education make an explosive mix – as prove some of 
the terrorist attacks in the USA and Europe, carried out with assistance 
of local citizens. 

According to the Italian researcher S.Allievi6, the phenomenon of 
Islamic immigration in Europe creates the effect of “horizontal inte-
gration”, which will probably result in the formation of a “transna-
tional Islamic community”. The intensive use of English, in his opinion, 
as a lingua franca while there are no accepted Islamic centers in Europe 
is a precondition for more technically savvy European and Asian Mus-
lims leading that community. A renowned Islam researcher B.Tibi7 
considers the integration of European Muslims in the Western society 
depends on whether they choose the form of Islam that can accept the 
Western values: democratic civil society, church separate from the 
state, pluralism and tolerance. He insists there can be no “third way” 

6 35% украинцев хотели бы навсегда уехать из страны [Electronic resour-
ce] // LB.ua. – 3. – Mode of access: https://lb.ua/news/2017/10/03/378217_35_
ukraintsev_hoteli_navsegda.html.

7 Muslim Networks and Transnational Communities in and Across Europe / 
edited by Stefano Allievi and Jorgen Nielsen – Boston: BRILL 2003. – 332 с..
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between the “Euroislam” and “ghettoization” of the minority – irre-
spective of what some European officials might hope.

It may seem that the topic of interdependence between the interna-
tional terrorism and migration is not very urgent for Ukraine, as it is 
obviously not so notorious for the Muslim extremists as the countries 
of the West, and is not so attractive for the immigration as European 
countries. However, some experts urge that for instance ISIS is using 
our country’s territory as a transit point for its thugs or new mem-
bers8. There is also information about Ukrainian citizens also fighting 
for ISIS and up to 2500 Russian citizens. As far as the confrontation 
with ISIS is not over and it does not have to go undercover and look 
for new ways to carry on, there hardly is a reason to speak about pos-
sible establishment of its network in Ukraine. 

All the mentioned above is closely connected with the notion of 
national identity as one of the basic components of the national secu-
rity. Without clear and understandable national identity, a state cannot 
be certain its society is united and therefore cannot guarantee the 
security of its borders, its culture etc. In a certain way that’s what 
happened in Ukraine when the separatist groups took hold of the East-
ern regions: during the independence years we failed to create a clear 
national identity and to unite the citizens. The constant undermining 
work of Russia’s agents undercover different “culture centres”, of 
course, did its share, but the main reason was the absence of unity in 
the society. The interests, psychology and differences in culture and 
habits of the enclaves of Russian-speaking Russia-inspired people cre-
ated by years of migration policies of the Soviet Union were fully 
neglected.

However, the influence of migration on the national security of 
Ukraine is not limited to the possibility of radicalization of citizens. 
Some researches underline, that the main problems of migration sphere 
in Ukraine include but are not limited to such aspects as:

- negative social-economic results, namely growing social tensions 
in the families of labour migrants, loss of labour and human potential 
due to the structure of migration flows;

– spread of illegal migration;
– imperfect informational support of migration policies;
– undefined priorities and lack of clear official position in the sphere 

of regulating migration processes;
– lack of national model of migration policy.
Generally, the problems of labour migration differ depending on a 

country’s status as a donor or recipient. The most visible effect of 
migrations abroad is the growth of citizens able to work in the receiv-
ing country and their shortage in the donor country. Ukraine as a 
donor country since the introduction of visa-free regime witnesses sharp 
decrease in the number of skilled workers of certain professions that 
are popular abroad, in the neighbouring Poland in the first place (Pol-
ish people as EU passport holders travel in large numbers to work in 

8 Tibi B. Political Islam World Politics and Europe: From Jihadist to Institu-
tional Islamism / Bassam Tibi. – New York: Routledge, 2014. – 394 с..
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other European countries, thus creating shortage of professionals at 
home, which is filled now by Ukrainians).

Apart from that, an additional point of pressure in Ukraine are 
large ethnic communities, sometimes living near the border with a 
country of the same ethnicity, like Hungary for instance. Extensive 
financial aid from such contries, active labour and educational migra-
tion strengthen ties of those regions with the neighbouring states, and 
their governments, especially after the example from Russia, seem to 
caress the plans of returning the lands they once lost as a result of 
perturbations during the XX century.

Speaking about religious extremism and fundamentalism, we often 
forget that these phenomena are not limited to Islam only. Of course, 
there are no known Orthodox Christian terrorist groups like the Islam-
ic State of Iraq and Levant (ISIS) yet, but our territory has a history 
of clashes between different religions. Lately we could witness aggra-
vating relations between adherents of Moscow or Kiev patriarchates, 
which also does not add to the national security. Migration flows can 
also influence religious landscape, adding complexity to the intricate 
enough religious situation in our country.

Russian scholars G.Vitkovska and S.Panarin defined 4 stages of 
interconnection between migration and ethnocultural security:

1) increased load on the social-cultural infrastructure of the terri-
tory, increased competition on the labour market;

2) increase of the number of migrants, closed ethnical communities 
form accompanied by growth of xenophobic acts by locals – this is the 
most wide-spread stage in today’s world;

3) rise of nationalist, xenophobic movements and parties, different 
forms of ethnocratic rule, some manifestations of ethnical cleansings, 
which leads to the mobilization of immigrants and sometimes leads to 
violence;

4) possible move to military forms of opposition as a result of one 
of the ethnic groups lobbying separatist projects.

Cooperation between states that can boast successful policies in the 
sphere of managing migration flows and ensuring the rights of the 
migrants, receiving societies and the general international community 
is vital for tending to the issues of security on a wider regional or 
global level. Today there are many new ways of thinking about man-
aging migration outside of the usual “limit or stimulate” box – those 
that expand the scope of such policies, like foreign aid, foreign invest-
ments and trade policies aimed at curtaining the mass emigration from 
donor countries. By stimulating economic growth and stability in the 
poorest regions the advocates of such “indirect” ways of migration 
management strive to eliminate the economic reasons for mass migra-
tion such as poverty and lack of access to the basic services. This is 
especially helpful for the countries that suffer most from the latest 
refugee inflow, such as Jordan or Lebanon, their infrastructure being 
strained enough by own political or economic situation. Preventing or 
regulating local or international conflicts is another way of indirect 
migration management, but it’s even more difficult for implementation 
to be efficient and to have a long-time effect. In the meantime, inter-
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national agreements, limitations or stimulation of immigration and 
emigration as well as programs aimed at the integration of the migrants 
into receiving societies remain the main ways of migration management.

Conclusions and further researches directions. Taking into consid-
eration all of the above, we may draw the conclusion that Ukraine 
today remains a donor country which puts us a little aside from the 
most common international migration trends and gives chance to con-
centrate more on tending to the needs of internally displaced persons 
and on curtaining the drain of skilled workers. However, we also need 
to prepare ourselves for other possible scenarios via participation in 
international programs and agreements in the sphere or migration 
management and this can be done only in close cooperation with the 
EU and international organizations. There is still need for comprehen-
sive and continuous efforts of all the agencies and maybe NGOs in-
volved, aimed at improving the migration management system which 
could be the focus of the forthcoming research. In a few years we will 
also be able to give a more detailed evaluation of the influence of the 
visa-free regime on various aspects of the national security of Ukraine.
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Актуальні тенденції міжнародної міграції  
та національна безпека України

Анотація. Згідно з статистикою ООН, останні роки стали періодом велико-
масштабної законної та незаконної міграції, зокрема з огляду на збройні 
конфлікти. Велику загрозу для безпеки Європи становить діяльність різних 
екстремістських організацій як ІДІЛ та їй подібних. Міграційні процеси ма-
ють кілька вимірів: міжнародно-політичний, внутрішньополітичний, еконо-
мічний, соціальний, культурний та власне безпековий. У статті проаналізо-
вано ситуацію, що склалася з різними категоріями мігрантів до Європи з 
країн Африки та Близького Сходу протягом останніх років, та спрогнозовано 
можливі наслідки неминучого поглибленого спілкування з ними мігрантів з 
України. 

Ключові слова: мігранти, біженці, Україна, ЄС.
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Актуальные тенденции международной миграции  
и национальная безопасность Украины

Аннотация. Согласно статистики ООН, последние несколько лет стали пе-
риодом массовой законной и незаконной миграции, в первую очередь спровоци-
рованной вооруженными конфликтами. Большую угрозу безопасности Европы 
представляет деятельность различных экстремистских организаций вроде ИГИЛ 
и ей подобных. Миграционные процессы характеризуются несколькими аспек-
тами: международно-политическим, внутриполитическим, экономическим, 
социальным, культурным и собственно уровнем безопасности. В статье делается 
попытка проанализировать ситуацию с разными категориями мигрантов в страны 
Европы из Африки и Ближнего Востока в течение последних лет, а также 
спрогнозировать возможные последствия тесного общения с ними украинских 
мигрантов. 

Ключевые слова: мигранты, беженцы, ЕС, Украина.
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УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПЕРІОД  
ДОВГОСТРОКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ КОМПАНІЙ   

ПІСЛЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Анотація. У статті проаналізовано фундаментальні зміни у довгостроковому 
фінансуванні компаній у післякризовий період. Глобальна фінансова криза 2008 
року докорінно змінила ландшафт світового фінансового ринку. Враховуючи, 
що, згідно з теорією економічних циклів, наступна фінансова криза може ста-
тися і в наступні декілька років, аналіз наслідків кризи 2008 року є нагальним 
і необхідним.

Ключові слова: фінансування компаній, криза, глобальна фінансова криза, 
облігації, кредитування.

Постановка проблеми. Глобальна фінансова криза 2008-го зумо-
вила фундаментальні зрушення на світовому фінансовому ринку та 
змінила його ландшафт. Більшість компаній не могли отримати 
довгострокове фінансування, яке є ключовим аспектом у розвитку 
будь-якої економіки. Тому необхідно проаналізувати вплив фінансо-
вої кризи на фінансування компаній в довгостроковій перспективі. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато авторів присвя-
тили свої праці питанню глобальної фінансової кризи та як вона 
впливає на розвиток економіки і підприємств. Зокрема, це вчені 
О.О. Линник. [1], В.М. Саврадим [2], О.О. Дробишева [3], А.Б. Пельо 
і М.А. Швайка [4], В. Колосова [5].

Формулювання мети статті. Метою статті є виокремлення ключо-
вих тенденцій розвитку глобальної фінансової кризи 2008 року та її 
вплив на довгострокове фінансування компаній через інструменти 
облігацій, акціювання і кредитування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки економічне 
зростання країни забезпечують успішні компанії, їхній доступ до 
довгострокових фінансових ресурсів надто важливий. Можливість 
отримати доступні позики (відсоток, умови, термін) напряму за-
лежить від економічної кон’юнктури і макроекономічної ситуації 
в країні. До 2007-го ситуація була ніби стабільною, а світова еко-
номічна система – міцною, що, однак, спростувала криза на іпо-
течному ринку США. Обстановка на підприємствах, багато з яких 
перебували в скрутному фінансовому становищі, одразу змінилася.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна кількість авторів 

присвятили свої праці питанню глобальної фінансової кризи та її впливу на 

розвиток економіки і підприємств. Так, необхідно виокремити праці таких 

авторів як О.О. Линник. [1], В.М. Саврадим [2], О.О. Дробишева [3], А.Б. 

Пельо і М.А. Швайка [4], В. Колосова [5].

Формулювання цілей статті. Ціллю статті є виокремлення ключових 

тенденцій розвитку глобальної фінансової кризи 2008-го року та її вплив на 

довгострокове фінансування компаній через інструменти облігацій, 

акціюнування і кредитування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Виходячизтого, 

щоекономічнезростанняекономікикраїнизабезпечуютьуспішнікомпанії, 

їхнійдоступдодовгостроковихфінансовихресурсівєкритичноважливим. 

Можливістьотриматидоступніпозики (відсоток, умови, строк) 

напрямузалежитьвідекономічноїкон’юнктуриімакроекономічноїситуаціївкраї

ні. До 2007-го року ситуація видавалась стабільною, а світова економічна 

система – міцною, що, однак, спростувала криза на іпотечному ринку США. 

Ситуація для підприємств, велика кількість яких перебували в скрутному

фінансовому становищі,одразу змінилася.

Рисунок 1

Рис. 1. Обсяг банківських позик і середня відсоткова ставка для 
річних позик в єврозоні у післякризовий період [6, 7]

Світова фінансово-економічна криза 2008-2009 років, яка є найбільш 

катастрофічною за своїми наслідками з часів Другої світової війни, мала 

неабиякий вплив на світову економіку. В 2009 році відбулось падіння 
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Рис. 1. Обсяг банківських позик і середня відсоткова ставка  
для річних позик в Єврозоні у післякризовий період [6, 7]

Світова фінансово-економічна криза 2008-2009 років, найбільш 
катастрофічна за своїми наслідками з часів Другої світової війни, 
неабияк вплинула на світову економіку. В 2009 році падіння світо-
вого реального ВВП сягнуло 1,3%, а в розвинутих країнах – 3,7%. 
Подальше зростання світового ВВП відбувалося за рахунок країн, 
що розвиваються, зокрема країн БРІКС. Найбільше від кризи по-
страждали країни, залежні від світової економічної кон’юнктури 
та зовнішніх катаклізмів, такі як Україна та Турція, і розвинуті 
країни. Збанкрутіли такі установи, як BearStearns і LehmanBrothers. 
У критичному стані були AIG та MerrillLynch. Проте в США бан-
ківський сектор привели до ладу: частки «токсичних» активів 
зменшили, баланси банків поступово очистили, і економіка доволі 
швидко вийшла з рецесії. Натомість в ЄС належних заходів не було 
вжито, що частково і зумовило подальшу рецесію і кризу в Євро-
зоні.
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Зростання економічної кризи в Єврозоні зумовило зменшення 
фінансування компаній, зокрема через банківські позики (див. рис. 1), 
бо з’явилося багато «зомбі-банків». Це – фінансова установа з не-
гативним значенням власного капіталу нижче нуля. Такі банки 
функціонують завдяки державній підтримці, що дозволяє їм вчасно 
виконувати боргові зобов’язання та уникати банкрутства. Зазвичай, 
«зомбі-банки» часто мають на своїх рахунках багато «токсичних 
активів», або активів, що не «працюють» (nonperformingassets) [8].

В результаті обсяг кредитування зменшувався, умови кредиту-
вання ставали жорсткішими, а доступ до фінансових ресурсів ставав 
менш доступним. Найбільше це відчули саме компанії країн Євро-
зони, зокрема, та ЄС загалом. Щоб підтримати бізнес, Європейський 
центральний банк знизив відсоткову ставку майже до нуля. Част-
ково це допомогло, але така політика мала і негативні наслідки. 
Зокрема, «дешеві гроші» були задіяні для спекуляцій на фінансових 
ринках. Низькі відсоткові ставки топ-менеджери компаній вико-
ристали для викупу акцій (equitiesbuyback), а Банк Англії відзна-
чив, що найбільше користі від такої політики отримали найзамож-
ніші 5% домогосподарств, що теж не сприяє зростанню в економі-
ці [9; с. 13]. Монетарну політику наповнення економіки «дешевими 
грошима» використовували також і інші країни, зокрема США і 
Японія. 

відзначив, що найбільше користі від такої політики отримали найзаможніші 

5% домогосподарств, що теж не сприяє зростанню в економіці [9; с. 13]. 

Монетарну політику наповнення економіки «дешевими грошима» 

використовували також і інші країни, зокрема США і Японія. 

Рисунок 2

Рис. 2. Приватний та державний борг в країнах ЄС в 2012-му 
році, у % до ВВП [10; с. 79]

Ще одним аспектом наслідків кризи є велика заборгованість в 

єврозоні,  тим паче, що корпоративний борг в більшості країн перевищує 

державний (див. рис. 2). Європейський центральний банк в 2014 році провів 

заплановану перевірку балансів всіх банків єврозони і почистив їх від 

безнадійних боргів. Наступним етапом має бути створення єдиної наглядової 

установами за банками, яка в разі екстреної ситуації зможе діяти оперативно. 

В якому виді це буде реалізовано, ще невідомо, позаяк існують значні 

розбіжності між країнами єврозони в цьому питанні. Однак цілком очевидно, 

що для оздоровлення банківської системи єврозони необхідне очищення 

балансів банків від позик, що не обслуговуються боржниками(серед 

ірландських банків таких більше 16%, серед італійських – 11%) [10; с. 79].

Тож аналізуючи питання довгострокового фінансування компаній, 

необхідно враховувати такі поточні тенденції:

- ліпший рівень комунікації між ринком та регуляторами;

- низькі відсоткові ставки в розвинутих країнах та вливання в 

економіку «дешевих грошей»;
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Рис. 2. Приватний та державний борг в країнах ЄС в 2012 році,  
у % до ВВП [10; с. 79]

Ще одним наслідком кризи в Єврозоні є велика заборгованість, 
тим паче, що корпоративний борг в більшості країн перевищує дер-
жавний (див. рис. 2). Європейський центральний банк в 2014 році 
перевірив баланси всіх банків Єврозони і «почистив» їх від безна-
дійних боргів. Наступним етапом має бути створення єдиної нагля-
дової установи за банками, яка в екстреній ситуації зможе діяти 
оперативно. Як це буде реалізовано, ще не відомо через значні роз-
біжності між країнами Єврозони з цього питання. Однак цілком 
очевидно, що для оздоровлення банківської системи Єврозони необ-
хідне очищення балансів банків від позик, що не обслуговуються 
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боржниками (серед ірландських банків таких більше 16%, серед 
італійських – 11%) [10; с. 79].

Тож, аналізуючи питання довгострокового фінансування компаній, 
необхідно враховувати такі тенденції:

– ліпший рівень комунікації між ринком та регуляторами;
– низькі відсоткові ставки в розвинутих країнах та вливання в 

економіку «дешевих грошей»;
– відновлення зростання у розвинутих країнах і поступове до-

сягнення необхідного рівня інфляції;
– девальвація валют країн, що розвиваються, у зв’язку зі згор-

танням QE;
– тенденція до вкладання інвесторами грошей в «пограничні рин-

ки» (frontiermarkets);
– посилення позицій Китаю на фінансових ринках та можливість 

інвестувати значні кошти в економіки інших країн (загальні заоща-
дження Китаю в 2014 році сягнули 5 трлн дол. [11; с. 7]).

Щоб краще дослідити ситуацію із фінансуванням компаній, вар-
то проаналізувати три складові їх довгострокового фінансування із 
зовнішніх джерел: банківські кредити, облігаційні позики, емісія 
акцій. Почнемо з банківських кредитів. За методикою Світового 
банку (показники можуть дещо відрізнятися від попереднього гра-
фіка через різні методики), обсяг виданих кредитів приватному 
сектору із 2004 року знизився від 128,8% до ВВП до 127,8% у 2012 
році (див. рис. 3). Із 2008-го обсяг банківських кредитів у відношен-
ні до ВВП в ЄС був дещо вищим середньосвітового показника. Це 
тому, що значна кількість позик не обслуговується, так нібито сти-
мулюється та розвивається економіка. Очевидними є і розбіжності 
між розвинутими країнами: у післякризовий період одна група 
розвинутих країн (США, Японія, Велика Британія, Нідерланди) 
мають значно вищі за середньосвітові показники обсягу виданих 
кредитів приватному сектору, але помітна тенденція до їх змен-
шення.

Проте, група країн (Франція, Німеччина, Італія) мають ці значно 
нижчі показники. Хоча є тенденція до їх зростання у Франції та 
Італії, але це пов’язано зі станом їх економік, які знаходяться в 
рецесії. Водночас у Німеччині є тенденція до зниження цього по-
казника. Якраз зменшення кредитування приватного сектора нега-
тивно вплине на економіку країн ЄС, оскільки майже 85% корпора-
тивного боргу в країнах Єврозони залучається саме банківськими 
кредитами, і більше 70% – у Великій Британії. А в США той самий 
показник не сягає і 30% [13].
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З іншої сторони, група країн (Франція, Німеччина, Італія) мають ці 

показникизначно нижчими. Хоча є тенденція до їх зростання у Франції та 

Італії, проте, знову ж таки, це пов’язано зі станом їх економік, які 

знаходяться в рецесії. В той же час в Німеччині існує тенденція до 

зменшення цього показника. Проте як раз зменшення кредитування 

приватного сектору може негативно вплинути на економіку країн ЄС, так як 

майже 85% корпоративного боргу в країнах єврозони залучається саме 

банківськими кредитами, і більше 70% в Великій Британії. В той же час, в 

США той самий показник не досягає і 30% [13].

В країнах БРІКС Індія, Росія та Бразилія мали доволі низькі показники 

кредитування приватного сектора, хоча і була помітна тенденція до 

зростання (див.рис. 4). Почасти це пов’язано зі специфікою цих економік: як і 

в Китаї, великий вплив на економіку цих країн відіграють їх державні 

компанії: «Газпром» в Росії та «Petrobas» в Бразилії, а більша частина 

експорту цих країн – сировина та напівсировина. Натомість, в Китаї та 

Південній Африці навпаки, кредитування приватного сектору було на доволі 

високому рівні і зберігалась тенденція до зростання. І це попри зусилля 

китайської влади зменшити обсяги кредитування задля уникнення 

економічних бульбашок.

Рисунок 4

Рис. 4. Обсяг виданих кредитів приватному сектору в країнах 
БРІКС, % до ВВП [12]
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Рис. 3. Обсяг виданих кредитів приватному сектору  
в розвинутих країнах, % до ВВП [12]

У країнах БРІКС Індія, Росія та Бразилія мали доволі низькі 
показники кредитування приватного сектора, хоча і була помітна 
тенденція до їх зростання (див.рис. 4). Почасти це пов’язано зі спе-
цифікою цих економік: як і в Китаї, великий вплив на економіку 
цих країн мають їх державні компанії: «Газпром» в Росії та «Petrobas» 
в Бразилії, а більша частина експорту цих країн – сировина та на-
півсировина. Натомість, в Китаї та Південній Африці – навпаки, 
кредитування приватного сектора було на досить високому рівні, і 
зберігалась тенденція до зростання. І це всупереч зусиллям китай-
ської влади зменшити обсяги кредитування задля уникнення еконо-
мічних бульбашок.

Цікавою є ситуація в країнах, що розвиваються. Незважаючи на 

швидке економічне зростання в більшості із них, показники кредитування 

приватного сектора значно нижче середньосвітових (див.рис. 5). Хоча теж 

саме було характерне і для Бразилії в 2009-2010 роках. Однак показники 

кредитування Хорватії та Польщі, які входять до складу Європейського 

Союзу, значно нижчі від інших країн ЄС. Показник України знаходився

приблизно на такому ж самому рівні. Загалом, в цій групі практично у всіх 

країн, крім України – висхідна тенденція.

Наступне джерело фінансування компаній – облігаційні позики. В 

цьому контексті нас цікавлять саме корпоративні облігації. Виходячи із 

рисунка 6, можна побачити, що фінансові ринки мають шанс вже скоро 

стабілізуватися і вийти на докризові показники. В той час, як у 2008-2009 

обсяг випуску високорейтингових облігацій значно впав, компанії взагалі 

майже не емітували безрейтингові чи низькорейтингові облігації. 

Пізнішеситуація стабілізувалась після значної турбулентності в 2008 та 2011 

роках. Особливо яскраво помітне зростання активності на ринку 

високодохідних облігацій – пік їх емісії був досягнутий в першому кварталі 

2013 року. Що стосується єврозони, то тут ще достатньо далеко до 

докризових показників. Хоча є деякі приводи для оптимізму – в 2012 році 

було помітне зростання, і в 2013 при всіх економічних негараздах в ЄС, 

падіння було значно менше за очікуване. 

Рисунок 5
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Цікавою є ситуація в країнах, що розвиваються. Незважаючи на 
швидке економічне зростання в більшості із них, показники креди-
тування приватного сектора значно нижчі середньосвітових (див.
рис. 5). Хоча те саме було характерне і для Бразилії в 2009-2010 
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роках. Однак показники кредитування у Хорватії та Польщі, які 
входять до Європейського Союзу, значно нижчі від інших країн ЄС. 
Показник України знаходився приблизно на такому ж рівні. Зага-
лом, у цій групі практично у всіх країн, крім України, – висхідна 
тенденція.

Інше джерело фінансування компаній – облігаційні позики, зо-
крема корпоративні облігації. На рисунку 6 можна побачити, що 
фінансові ринки мають шанс стабілізуватися і вийти на докризові 
показники. В той час, як у 2008-2009 рр. обсяг випуску високорей-
тингових облігацій значно впав, компанії взагалі майже не емітува-
ли безрейтингові чи низькорейтингові облігації. Ситуація стабілізу-
валася після значної турбулентності в 2008 та 2011 роках. Особливо 
помітне зростання активності на ринку високодохідних облігацій – 
пік їх емісії був досягнутий у першому кварталі 2013 року. Що 
стосується Єврозони, то тут ще досить далеко до докризових показ-
ників. Хоча є деякі задатки для оптимізму – в 2012 році було по-
мітне зростання, і в 2013-му у несприятливих умовах в ЄС падіння 
було значно менше за очікуване. 

Рис. 5. Обсяг виданих кредитів приватному сектору в країнах, що 

розвиваються, % до ВВП [12]

Набагато краща ситуація на ринку корпоративних акцій країн, що 

розвиваються. В 2013 році вже був досягнутий докризовий пік, і зараз 

показники тримаються на вельми пристойному рівні. Тут слід звернути увагу 

на те, що більшість фінансових ресурсів залучаються азійськими країнами. 

Також значна частка емітованих корпоративних зобов’язань у країн 

Латинської Америки, на відміну від країн Європи. А зважаючи на доволі 

низький показник кредитування приватного сектора східноєвропейських 

країн, така ситуація ніяк не сприяє досягненню стійкого економічного 

зростання. Таким чином, на ринку корпоративних облігацій можна помітити 

зростання активності країн, що розвиваються, і все ще недостатнє 

зацікавлення ним розвинутих країн (не враховуючи США), позаяк компанії в 

європейських країнах фінансуються здебільшого банківськими кредитами.

Рисунок 6

Рис. 6. Глобальний випуск корпоративних облігацій у 2007-2013 

роках, млрд. дол. [14]
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Набагато краща ситуація на ринку корпоративних акцій у кра-
їнах, що розвиваються. В 2013 році був досягнутий докризовий пік, 
і зараз показники тримаються на вельми пристойному рівні. Тут 
ватро звернути увагу, що більшість фінансових ресурсів залучають 
азійські країни. Також значна частка емітованих корпоративних 
зобов’язань у країн Латинської Америки, на відміну від європей-
ських. Зважаючи на доволі низький показник кредитування при-
ватного сектора східноєвропейських країн, така ситуація ніяк не 
сприяє досягненню стійкого економічного зростання. Таким чином, 
на ринку корпоративних облігацій помітне зростання активності 
країн, що розвиваються, і недостатнє зацікавлення ним розвинутих 
країн (окрім США), позаяк компанії в європейських країнах фінан-
сують здебільшого банківські кредити.
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Рис. 6. Глобальний випуск корпоративних облігацій  
у 2007–2013 роках, млрд. дол. [14]

Що ж до третього способу фінансування компаній – емісії акцій, 
то тут ситуація значно відрізняється від попередніх. А саме – еко-
номічною кон’юнктурою на ринку. На відміну від емісії облігацій 
чи кредитування банком на залучення капіталу через IPO значно 
впливає макроекономічне становище. Особливо це було помітно у 
2008-2009 роках і наприкінці 2010-го. Тобто, тут йдеться не про 
значне падіння, а майже про згортання ринку. І хоча в четвертому 
кварталі 2010-го ринок IPO різко активізувався, однак згодом обсяг 
залучених ресурсів став зменшуватися. А на цьому ринку більшість 
компаній, які залучають ресурси, також із Азії (див.рис. 7). Вели-
кою є частка компаній із Північної Америки, тоді як у Європи до-
волі помірні показники.

Отже, закономірно, що ринок IPO швидко відновився в 2015-2017 
роках. Зростання економік США і Японії і нестійке відновлення 
економіки ЄС (окрім Німеччини) посприяло цьому. Згортання по-
літики «кількісного пом’якшення» змусило багатьох інвесторів по-
вернути капітали із країн, що розвиваються (зокрема пограничних 
ринків), що викликало значну девальвацію валют відносно долара 
у деяких країнах. Тож значну частину повернутого капіталу інвес-
тували у фондові ринки. В умовах зростання відсоткових ставок, 
згортання політики «кількісного пом’якшення» та змін в регуляції 
банківського сектора прогнозовано відчутне пожвавлення на ринку 
IPO. Однак, в 2013 році фондові ринки продемонстрували якісне 
зростання в умовах низьких показників світової економіки, що 
свідчить про поглиблення незбалансованості між реальним та фі-
нансовим секторами економіки.

Що ж до останнього способу фінансування компаній – емісії акцій, то 

тут ситуація значно відрізняється від попередніх двох. А саме – значенням 

економічної кон’юнктури на стан ринку. На відміну від емісії облігацій чи 

кредитування банком, на можливість залучення капіталу через IPO значно 

впливає макроекономічне становище. Особливо яскраво це було помітно у 

2008-2009 і наприкінці 2011 років. Тобто тут мова йде не про значне падіння, 

а майже про згортання ринку. І хоча в четвертому кварталі 2010 ринок 

IPOрізко активізувався, однак згодом, знову ж таки, обсяг залучених ресурсів 

почав зменшуватися. Хоча на цьому ринку більшість компаній, які залучають 

ресурси, також із Азії (див.рис. 7). Також великою є частка компаній із 

Північної Америки, в той час, як у Європи доволі помірні показники.

Отже, очікуваним було те, що ринок IPOшвидко відновився в 2015-

2017 роки. Зростання економік США і Японії разом зі слабким та нестійким 

відновленням економіки ЄС(не враховуючи Німеччину) посприяло цьому.

Згортання політики «кількісного пом’якшення» вже змусило багатьох 

інвесторів повернути капітали із країн, що розвиваються (зокрема 

пограничних ринків), що викликало значну девальвацію валют деяких з 

таких країн відносно долара. В результаті, значна частина повернутого 

капіталу була інвестована в фондові ринки. В умовах зростання відсоткових 
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ставок, згортання політики «кількісного пом’якшення» та змін в регуляції 

банківського сектору, можна очікувати значне пожвавлення на ринку IPO.

Однак, в 2013-му році фондові ринки продемонстрували значне зростання в 

умовах слабкого росту світової економіки, що демонструє поглиблення 

невідповідності між реальним та фінансовим сектором економіки.

Рисунок 7

Рис. 7. Стан наглобальному ринку IPO по регіонах станом другий 

квартал 2013-го року [15]

Втім, можливе також і помірне зростання глобального ринку 

корпоративних облігацій. Хоча в 2013-му році і було незначне падіння, до 

2012 року зростання відбувалось з 2010 року. Свою роль, вочевидь, тут 

зіграли низькі відсоткові ставки, що дозволило більшості підприємств 

запозичувати кошти під доволі низькі відсотки. В умовах більш жорсткого 

банківського регулювання, можна прогнозувати, що значна кількість великих 

компаній (особливо в ЄС) муситимуть шукати альтернативу банківському

кредитуванню. Хоча зростання відсоткових ставок тут може мати деякий 

негативний ефект, що позначиться на ринку корпоративних облігацій.

Однак, з банківським сектором ситуація є інакшою. Під час кризи 

саме платники податків багатьох розвинених країн заплатили за помилки і 
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Рис. 7. Стан на глобальному ринку IPO по регіонах  
у другому кварталі 2013 року [15]

Втім, можливе також і помірне зростання глобального ринку 
корпоративних облігацій. Хоча в 2013 році і було незначне падін-
ня, зростання відбувалось з 2010 року до 2012-го. Позитивну роль, 
вочевидь, зіграли низькі відсоткові ставки, що дозволило більшос-
ті підприємств запозичувати кошти під досить низькі відсотки. В 
умовах більш жорсткого банківського регулювання можна про-
гнозувати, що значна кількість великих компаній (особливо в ЄС) 
мають шукати альтернативу банківському кредитуванню. Хоча 
зростання відсоткових ставок може негативно позначиться на рин-
ку корпоративних облігацій.

Однак, з банківським сектором ситуація інакша. Під час кризи 
саме платники податків багатьох розвинених країн розрахували-
ся за помилки і прорахунки банків. З одного боку – це гаранту-
вання незначних вкладів, а з іншого – підтримка великих банків 
через побоювання урядовців, що банкрутство великих фінансових 
установ спровокує розпад фінансової системи загалом. Щоб убез-
печити платників податків від такої схеми, були розроблені пра-
вила «Базель-ІІІ». Згідно з ними, банки повинні тримати стільки 
капіталу, скільки потрібно для покриття збитків при виникненні 
економічної кризи. Є три шляхи збільшення капіталу банків щодо 
виданих кредитів: підвищення капіталу (за рахунок акціонерів), 
зменшення витрат, зменшення обсягу позик і інвестицій. Здебіль-
шого банки використовували всі три способи, що, безперечно, й 
вплинуло на обсяг кредитування підприємств [14; с. 4].

Європа               Близький Схід
Північна і Південна 

Америка   Африка
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прорахунки банків. З одного боку, – це гарантування вкладів невеликих сум, 

а з іншого, – підтримка великих банків через побоювання урядовців, що 

банкрутство великих фінансових установ може викликати розпад фінансової 

системи загалом. Щоб убезпечити платників податків від подальшого 

спасіння банкрутуючих банків за їхній рахунок, були розроблені правила 

«Базель-ІІІ». Згідно з цими правилами, банки повинні тримати саме стільки 

капіталу, скільки потрібно щоб покрити збитки у випадку, якщо виникне 

нова економічна криза. Існує всього три шляхи збільшення капіталу банків 

по відношенню до виданих кредитів: підвищення капіталу (за рахунок 

акціонерів), зменшення витрат, зменшення обсягу позик і інвестицій. В 

більшості випадків, банки використовували всі три способи одразу, що, 

безперечно, й вплинуло на обсяг кредитування підприємств [14; с. 4].

Рисунок 8

Рис. 8. Обсяг банківського кредитування нефінансовим 

корпораціям в деяких розвинутих країнах, Q4 2008 – 100 [16; с. 4]

На рисунку 8 зображено обсяги банківського кредитування компаніям 

в розвинутих країнах. Найбільше падіння було у Великобританії, в той час як 

в Японії і США обсяги банківського кредитування підприємствам починали

потроху відновлюватись. На відміну від кредитування підприємств, 
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корпораціям в деяких розвинутих країнах, Q4 2008 – 100 [16; с. 4]

На рисунку 8 зображено обсяги банківського кредитування ком-
паніям в розвинутих країнах. Найбільше падіння було у Велико-
британії, а в Японії і США обсяги банківського кредитування під-
приємствам стали потроху відновлюватись. Проте, кредитування 
домогосподарств значно скоротилось. Зокрема, в Німеччині та Вели-
кобританії таке кредитування навіть зросло. Це пов’язано з тим, що 
значна частина кредитів споживачам – це іпотечні кредити, для 
зменшення обсягів яких потрібен час. Загалом, західні банки значно 
зменшили сукупні обсяги кредитування. 

Тому нішу, яка частково була звільнена західними банками, за-
йняли інші гравці фінансового ринку. Популярним став тіньовий 
банкінг. Рада з фінансової стабільності називає тіньовий банкінг 
кредитним посередництвом, що діє поза банківською системою [16; 
с. 5]. Він особливо активізувався протягом останніх кількох років, 
коли банки не могли задовольнити попит на фінансування більшість 
корпоративних клієнтів. В Китаї влада намагалася регулятивними 
методами вгамувати стрімке зростання кредитування, щоб уникнути 
економічних бульбашок. Це теж призвело до появи в КНР установ, 
що діють поза банківською системою і кредитують суб’єктів еконо-
мічної діяльності. Для фінансування потреб бізнесу стали викорис-
товувати такі способи фінансування, як краудфандінг та peer-to-
peerlending. 

Очевидно, що трансформації в банківському секторі впливатимуть 
на отримання підприємствами фінансування із зовнішніх джерел. 
Ernst&Young зауважує, що невідомо, якою буде нормативно-правова 
база з регулювання банківського сектора. Однак, можна визначити 
такі фундаментальні зміни в банківській індустрії:

– обмеження на премії топ-менеджерам банків;
– підвищений рівень корпоративного управління;
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– збільшення прав споживачів;
– регулювання діяльності і прозорість на позабіржових ринках 

деривативів;
– обмеження на проп-трейдинг і інвестиції в хедж-фонди в США 

[17; с. 13]. 
У дослідженні Ernst&Young вказується на 4 основні фактори, що 

впливатимуть на стан банківської індустрії в світі.
Зростання, що викликає постійно занепокоєння, стало навіть 

більш важливим. Як його прогнозувати? Відповідь – це ринки, що 
розвиваються, особливо азійський та латиноамериканський регіони, 
які є критично важливими з надання фінансових послуг компаніям 
з усього світу. Банки мають підтримувати успішні операції в цьому 
регіоні. Нинішні клієнти – інше джерело зростання. Банки повинні 
знати, хто їхні клієнти, як підтримувати з ними зв’язок і як про-
давати їм супутні послуги.

Капітал, як його залучити і ефективно ним розпорядитися – та-
кож важливе питання. Банки мають знати, куди капітал рухається 
і куди вкладаються інвестиції по всьому світу. Враховують їхні 
внутрішні потреби в капіталі. З новими регуляторними змінами 
банки повинні тримати більше капіталу. Куди вони його мають 
вкласти? Як можуть нові вимоги до капіталу вплинути на те, в яких 
країнах ці банки мають функціонувати? Як банки можуть управля-
ти капіталом, щоб отримати максимальні доходи? На ці питання 
більшість банків шукають зараз відповіді.

Дані – інша велика проблема, і банки виділяють значні кошти, 
щоб досягти поліпшень у цій сфері. Тут об’єднано менеджерську, 
регуляторну, фінансову звітності і звітність з оцінки ризиків. Про-
блема в тому, що треба цю інформацію уніфікувати. Звичайно, бан-
ки прагнуть отримувати інформацію з одного джерела. Системно 
важливі фінансові організації, як великі банки і страхові компанії, 
мають надавати регуляторам інформацію в режимі реального часу 
на рівні транзакційних даних, проте більшість нині не мають такої 
можливості. Деякі банки задіяли дюжину різних систем, які не 
пов’язані між собою. Єдине джерело даних потрібне, щоб забезпечу-
вати менеджмент необхідною інформацією для ефективного ведення 
бізнесу і відповідати на всі запити регуляторів.

Регуляторні проблеми також у центрі діяльності, коли уряди в 
усьому світі змінювали підхід до регулювання фінансових інституцій 
[6; с. 15].

Отже, можна вказати на такі аспекти фінансування підприємств 
в посткризовий період та тенденції до їх зміни:

– розвинуті країни намагались зменшити кількість виданих кре-
дитів приватному сектору, зокрема тих, що не обслуговуються;

– економічне зростання в ЄС та доведення інфляції до бажаного 
рівня сприяли розвитку й інших, зокрема азійських, країн. Законо-
мірне й згортання політики «дешевих грошей» і підвищення відсо-
ткових ставок в США;

– відновлення на глобальному ринку IPO відбулось доволі швид-
ко з відтоком капіталу із країн, що розвиваються;
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– Індії, Бразилії та Росії варто підтримувати розвиток бізнесу, 
позаяк вони можуть потрапити в «пастку середнього доходу»;

– східноєвропейські країни також мають підтримувати вітчизня-
ні компанії та розвиток банківського корпоративного кредитування;

– реальніші шанси компаній із «пограничних ринків» отримати 
фінансування на світових фінансових ринках за доволі високими 
відсотками, що пов’язано зі специфікою їх країни-базування;

– банківський сектор чекають значні зміни, тому вони не скоро 
матимуть докризові показники кредитування корпоративних клієнтів 
(в більшості країн);

– якщо обсяги банківського кредитування не відновляться та/
або погіршаться умови кредитів (що цілком ймовірно), то бізнес 
шукатиме інші шляхи запозичення: вихід на IPO, емісія облігацій, 
кредити від небанківських фінансових інституцій тощо.

Отже, можна стверджувати, що фінансовий сектор пройшов у 
післякризовий період через значні і неоднозначні структурні пере-
творення. З одного боку, оптимістичне економічне зростання і 
пожвавлення підприємницької активності. З іншого – зростання 
спекуляцій на фінансових ринках, а регулятивні перетворення не 
гарантують швидкого відновлення в найближчому майбутньому. 
Фінансово-економічна криза 2008 року надто змінила ситуацію на 
міжнародних фінансових ринках. Для попередження або мінімі-
зації наслідків можливих криз відбуваються деякі перетворення, 
вони з часом змінять світову фінансову систему. Проте, не треба 
забувати, що деякі запити фінансового світу сформовані під час 
або після економічних криз (як-от: ФРС, спасіння банкрутуючих 
банків тощо).

Висновки. Глобальна фінансова криза 2008 року багатьом підпри-
ємствам створила проблеми з ліквідністю і фінансуванням. Аналіз 
підтвердив, що довгострокове фінансування компаній конче необхід-
не для успішного розвитку економіки будь-якої країни, але уряди 
усіх країн тенденційно обмежують заходи під час фінансових криз. 
Тому будь-яка корпорація (а тим паче, фінансова) не повинна роз-
раховувати тільки на ринок (який під час кризи функціонує нера-
ціонально), а й мати необхідні фінансові ресурси для погашення 
своїх пасивів і подальшого розвитку.
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Аннотация. В статье проанализированы фундаментальные изменения в дол-
госрочном финансировании компаний в посткризисный период. Глобальный 
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финансовый кризис 2008 года в корне изменил ландшафт мирового финан-
сового рынка. Учитывая, что, согласно теории экономических циклов, 
финансовый кризис может произойти и в следующие несколько лет, анализ 
последствий кризиса 2008 года является актуальным и необходимым.

Ключевые слова: финансирование компаний, кризис, глобальный финансовый 
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ПРОТЕКЦІОНІЗМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ 
СТАБІЛІЗАЦІЇ КРАЇН: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ  

НАДМІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД

Анотація. У статті розглянуто форми і засоби політики протекціонізму. 
Проаналізовано позитивний вплив протекціоністської політики на національну 
економіку. Виявлено негативні наслідки впливу політики протекціонізму на 
світову та національну економіку. 

Ключові слова: протекціонізм, політика протекціонізму, світова економі-
ка, імпорт.

Постановка проблеми. Наприкінці другого десятиліття ХХІ ст. 
під впливом процесів глобалізації зростають ризики для світової 
економіки та виклики для країн. Через наслідки світової фінансової 
кризи 2008-2009 рр., зростання економічної нестабільності і зубо-
жіння у різних регіонах планети (Венесуелі, Північній Африці, на 
Близькому Сході, у Східній Європі), падіння цін на енергетичні та 
інші ресурси, стрімку девальвацію валют багатьох країн (України, 
Росії, Венесуели, Молдови та ін.), зменшення надходжень бюджетів, 
стрімке зростання зовнішньої заборгованості та підвищення вартос-
ті її обслуговування уряди багатьох країн активно шукають шляхи 
захисту внутрішнього ринку, забезпечення внутрішньої економічної 
стабільності, вирівнювання платіжного балансу. Одним із шляхів, 
які обирають країни, є проведення протекціоністської політики, зо-
крема й прихованого протекціонізму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню цієї про-
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© І. М. Гонак

УДК 339.54.012.435

І. М. Гонак, 

аспірант кафедри міжнародної економіки, 
Тернопільський національний економічний університет 
вул. Тролейбусна, 17/17, м. Тернопіль, 46027, Україна 
gogrya@gmail.com



52 І. М. Гонак
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
8
. 
—

 №
 1

4

В.Є., Шемчушенко Ю.С., Нагребельний В.П., Caвлук M.I., Мoрoз A.M., 
Пухoвкiнa M. Ф., Бутинець Ф. Ф. та інші. Проте, ця тематика у 
нових геоекономічних умовах набуває особливого значення та по-
требує подальшого наукового опрацювання для поглибленого вивчен-
ня особливостей впливу технологій протекціонізму на економіку 
окремих країн та світову економіку. 

Постановка завдання. Метою та завданням дослідження є ви-
вчення позитивних та негативних рис особливостей інструментів 
політики протекціонізму як однієї з складових забезпечення еконо-
мічної стабілізації країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. Негативні тенденції, 
які простежуються у глобальній економіці, змушують країни вдава-
тися до проведення політики протекціонізму. Протекціонізм спря-
мований на захист та стимулювання розвитку національної економі-
ки [1] та знаходить своє вираження у системі обмежень міжнародних 
потоків капіталу, товарів і послуг, які вводить країна з метою за-
хисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції [2].

Впровадження елементів політики протекціонізму має на меті 
збільшити виробництво продукції національних товаровиробників і 
її реалізацію на внутрішніх та зовнішніх ринках через збільшення 
цінової конкурентоспроможності, зростання зайнятості громадян 
країни, збільшення доходів бюджетів від оподаткування домогоспо-
дарств, виробників продукції, та митних платежів.

Формами і засобами політики протекціонізму можуть бути:
– провадження антидемпінгових розслідувань проти економічних 

суб’єктів країн-контрагентів, які гальмують експорт із інших країн; 
– беззастережне дотримання всіх процедур перевірок національ-

ними контролюючими органами фітосанітарних, фінансових та тех-
нічних норм і стандартів виробництва продукції інших країн та введен-
ня додаткових, більш жорстких, технічних, економічних і фітосані-
тарних параметрів виробництва і реалізації продукції; 

– на митницях практикується подовження терміну процедур пе-
ревірок і оформлення документів на товари із країни-контрагента; 

– відбувається стимулювання урядом через неофіційні канали 
(засоби масової інформації, громадські організації, політичні партії) 
бойкоту громадянами власної країни продукції із країн – економічних 
суперників як вияв національного економічного патріотизму (якщо 
аналогічна або подібна продукція виробляється у власній країні); 

– провадження ефективної державної внутрішньої політики спри-
яння розвитку підприємництва через: незмінність правового регулю-
вання протягом тривалого періоду та убезпечення від сплати «ко-
рупційного податку»; створення привабливого інвестиційного кліма-
ту у країні; забезпечення ефективного правового захисту приватної 
власності; фінансування будівництва великих логістичних центрів 
та інфраструктурних об’єктів для стимулювання переведення тран-
спортних транзитних потоків із сусідніх країн, що є одним з най-
важливіших заходів геостратегічної конкуренції між країнами; пра-
вове забезпечення та безповоротне або пільгове фінансування утво-
рення нових, орієнтованих на виробництво продукції для експорту, 
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галузей виробництва, спрямованих на завоювання іноземних ринків 
та посилення позицій національної економіки на геоекономічній 
арені;

– забезпечення здійснення ефективної зовнішньоекономічної по-
літики сприяння національному бізнесу через: укладення якісних 
торговельних угод; ефективне використання механізмів ГАТТ – СОТ 
[3] для захисту національних експортерів та стримування імпортерів; 
вступ країни до інтеграційних об’єднань (ЄС, НАТО [4]) і, при цьо-
му, забезпечувати виконання укладених із третіми країнами торгово-
економічних угод (наприклад, угоди про зону вільної торгівлі із 
Канадою, Туреччиною та іншими країнами) у своїх економічних 
інтересах; 

– стимулювання зростання перешкод для постачання сировинних 
ресурсів чи необхідних технологій іноземним виробником з метою 
зменшення ефективності роботи підприємств, які виробляють про-
дукцію аналогічну або подібну до товарів національних товаровироб-
ників; 

– підтримка експортерів через: надання субсидій та пільгових 
кредитних ресурсів національним експортерам товарів із високою 
доданою вартістю; державний фінансовий та організаційний супровід 
експортних галузей національної економіки та окремих національних 
виробників за кордоном; законодавче забезпечення пільгових умов 
оподаткування та страхування підприємницької діяльності експор-
терів, природних монополій та інших важливих для національної 
економіки фірм; маніпуляція центральним банком обліковою став-
кою; зниження для товаровиробників тарифів нижче середньорин-
кових і, часто, економічно обгрунтованих, на внутрішнє національ-
не трубопровідне, залізничне та інше транспортування, водопоста-
чання та водовідведення, електричне та газове забезпечення з метою 
збільшення привабливості національної продукції на зовнішніх рин-
ках; організація національними фірмами та країною виставок і яр-
марок у інших країнах; самообмеження експорту, який країна-екс-
портер застосовує у разі явної чи прихованої загрози з боку країни-
імпортера вжити заходів у відповідь як ефективний засіб уникнути 
тарифних чи нетарифних обмежень двосторонньої торгівлі;

– здійснення економічної експансії для одержання економічних 
привілеїв на іноземних ринках через: надання пільгових кредитних 
ресурсів іноземним економічним суб’єктам як «плату» за укладення 
вигідних для національних товаровиробників умов економічних угод 
та з метою затягнути країну – економічного партнера у боргову ка-
балу; встановлення контролю економічними суб’єктами однієї краї-
ни над важливими (наприклад, бюджетоутворюючими, військовими, 
інфраструктурними чи критично важливими для економіки) підпри-
ємствами та фірмами, що створюють інноваційну і високотехноло-
гічну продукцію, та підприємствами-монополістами (електрогене-
руючими, житлово-комунальними, газотранспортними та іншими 
 економічними суб’єктами); утворення філіалів національних фінан-
сово-кредитних установ за кордоном для здійснення оперативного та 
стратегічного контролю над фінансово-економічними потоками та 
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переведення фінансових ресурсів суб’єктів іншої країни на рахунки 
у власній країні; 

– державне фінансування створення та виробництва національни-
ми товаровиробниками недорогих високоякісних товарів через: на-
дання фінансування науково-дослідним інститутам, вищим навчаль-
ним закладам, приватним підприємствам та іншим науковим 
суб’єктам для розробок нових високотехнологічних продуктів із 
високою доданою вартістю, що не матимуть аналогів на міжнарод-
ному ринку; надання податкових пільг та безповоротного фінансу-
вання національним товаровиробникам, які випускають конкуренто-
спроможну інноваційну та продукцію для експорту; 

– ефективне використання механізму цінової дискримінації, яка 
утворюється за умови, якщо покупці в різних країнах сплачують 
різну ціну за одну і ту ж продукцію. Цінова дискримінація - це 
встановлення ціни, яку здатний витримати ринок; на конкурентних 
ринках ціни можуть бути значно нижчими, ніж на ринках, де фір-
ма є монополістом» [5, с. 334] (наприклад, корпорація Газпром, яка 
для України була монополістом у постачанні природного газу, вста-
новлювала на українському газовому ринку значно вищу ціну на цей 
сировинний ресурс, ніж для ринків Центральної та Західної Європи, 
де конкурентом російському природному газу був газ із Північної 
Африки, Норвегії, Близького Сходу та Нідерландів). Країни та ве-
ликі фірми можуть застосувати хижацьке ціноутворення як знаряд-
дя економічної конкуренції та витіснення конкурентів із ринку. 
Фірма-монополіст може підвищити ціну та отримувати надприбутки 
[5, с. 335], забезпечити собі зростання фінансових надходжень із 
ринку. Таким механізмом може бути демпінг – штучне зменшення 
ціни на продукцію (роботи, послуги) на іноземних ринках для їх 
завоювання та уникнення конкуренції; міжнародна дискримінація в 
цінах внаслідок продажу фірмою-експортером товарів на окремих 
іноземних ринках за нижчими («викидними») цінами, ніж на на-
ціональному ринку, які часто не покривають витрат виробництва та 
реалізації [6, с. 309]. 

– здійснення центральним банком девальвації національної ва-
люти, яка використовується з метою зниження реальної заборгова-
ності країни і її економічних суб’єктів, номінованої у національній 
валюті, та збільшує тягар зовнішніх боргів, номінованих у іноземній 
валюті [7, с. 266]. У цих умовах девальвація національної валюти 
для різних країн матиме різні наслідки. Наприклад, наслідком ре-
ферендуму про вихід Великої Британії із складу Європейського Со-
юзу була різка девальвація британського фунта на понад 20%. Через 
здешевлення британського експорту для закордонних споживачів 
активи у Великій Британії, зокрема нерухомість, стали привабливі-
шими для іноземних покупців, зросли туристичні потоки до турис-
тичних об’єктів Об’єднаного Королівства, зменшилася вартість дер-
жавного боргу (номінованого у фунтах стерлінгів) у валютах інших 
економічно розвинених країн (зокрема, доларах США та євро). Про-
те, для країн з високим процентом доларизації економіки (наприклад, 
Україна, Росія чи Молдова) та величезного обсягу зовнішньої забор-
гованості, номінованої у грошових одиницях економічно розвинених 
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країн, девальвація національної валюти провокує виникнення бага-
тьох негативних явищ: зростання вартості обслуговування зовнішньої 
заборгованості у національній валюті для бюджету країни та валют-
них кредитів для громадян та інших суб’єктів господарювання, по-
дорожчання імпортних товарів для національних покупців, зокрема 
й товару критичного, зменшення можливостей для громадян навча-
тися в інших країнах та подорожувати);

– провадження ревальваційної політики, яка використовується 
для підтримки імпортерів (наприклад, для купівлі іноземної валюти, 
яка «подешевшала», на внутрішньому ринку);

– впровадження валютних обмежень, які є системою правових 
норм і мають обмежувати операції з золотовалютними цінностями і 
забезпечувати стабільність та прогнозованість курсу національної 
валюти, регулювати платіжний баланс країни, збільшувати  золото-
валютні ресурси країни з метою підвищення міжнародної ліквіднос-
ті країни та уникнення валютних спекуляцій. Основними видами 
валютних обмежень є: заборона або обмеження вільної купівлі-про-
дажу іноземних валют; визначення частки обов’язкового продажу 
експортної валютної виручки на відкритому ринку або реалізація 
експортерами іноземних валют центральному банку країни за офі-
ційним курсом; впровадження особливого порядку ввезення-вивезен-
ня капіталів чи грошових переказів; ліцензування здійснення валют-
них операцій для комерційних банків [6, c. 150];

– ефективне використання механізмів ліцензування зовнішньое-
кономічної діяльності, що є одними із найважливіших державного 
економічного контролю імпорту та експорту продукції, переміщення 
через кордон золотовалютних цінностей, якісний контроль ввезення 
і вивезення деяких товарів у межах заздалегідь визначених вартісних 
і кількісних квот упродовж певного проміжку часу. Ліцензування 
може використовуватися щодо всіх або окремих товарів і може по-
ширюватися на торгівлю із усіма або з окремими країнами, тобто з 
країнами – економічними конкурентами [8, c. 512]. Отже, ліцензій-
ний контроль застосовується як санкція у випадку недотримання 
суб’єктами зовнішньоекономічних відносин правових і економічних 
нормативів, передбачених законодавством [8, c. 513];

– залучення високоякісних трудових ресурсів з інших країн (про-
відних науковців, досвідчених працівників та перспективних студен-
тів) та створення для них комфортних умов проживання, навчання 
та працевлаштування;

– використання політичних механізмів у економічних перемови-
нах як засіб впливу на контрагента для досягнення поступок у дво-
сторонній торгівлі чи для збільшення можливостей економічної 
експансії на іноземних ринках.

Політика протекціонізму має подвійний вплив на економіку. Так, 
позитивними наслідками політики протекціонізму є наступні:

– протекціоністська політика допомагає зберегти загальну еконо-
мічну галузеву структуру і мінімально необхідний рівень виробництва 
промислових і сільськогосподарських товарів для забезпечення на-
ціональної безпеки в умовах економічної та політичної турбулент-
ності;
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– політика протекціонізму сприяє збереженню оплати праці у 
галузях і на підприємствах, які можуть постраждати від конкурен-
ції з іноземними виробниками;

– уряд через політику протекціонізму намагається створювати 
новітні інноваційні та перспективні, але ще фінансово слабкі, галу-
зі національної економіки;

– адміністративне обмеження імпорту зумовлює прихід реальних 
прямих іноземних інвестицій та виробництво продукції іноземними 
виробниками на митній території країни, зростання зайнятості та 
доходів бюджетів;

– оподаткування зовнішньої торгівлі є засобом поповнення фінан-
сових ресурсів держави, хоча значне зростання суми імпортних мит 
збільшує обсяги податкових платежів лише за умови цінової неелас-
тичності імпорту;

– протекціонізм короткотерміново покращує умови ведення зо-
внішньої торгівлі;

– протекціоністська політика необхідна для убезпечення галузей 
національної економіки, які перебувають у кризі, проте мають зна-
чні перспективи.

Водночас, серед негативних наслідків протекціонізму є такі:
– зниження підприємницької ініціативи та послаблення конку-

ренції, збереження неефективних виробничих структур, неможливість 
оптимально використати переваги міжнародного поділу праці та за-
лучення дешевої якісної іноземної робочої сили, змушування спо-
живачів дорожче платити за придбані товари [9, с. 132];

– провокуються втрати у країнах, проти яких застосовується 
політика протекціонізму: економічні втрати для країни та її окре-
мих економічних суб’єктів, зниження соціальних стандартів життя 
та купівельної спроможності громадян, зменшення зайнятості на-
селення. Економічно втрачають країни, які застосовують елементи 
політики протекціонізму, через зменшення купівельної спромож-
ності економічних суб’єктів країн-контрагентів, зменшуються фі-
нансові можливості зовнішніх ринків збуту продукції та об’єми 
виробництва продукції національними товаровиробниками і, як 
наслідок, знижуються зайнятість громадян у національній еконо-
міці та доходи бюджетів країни з одночасним зростанням їх ви-
датків. Від протекціоністської політики окремих країн мають збит-
ки і економічно розвинені країни – стимулюється трудова міграція 
із економічно постраждалих країн у економічно перспективніші щодо 
працевлаштування, оплати праці та безпеки життя, що, у свою 
чергу, у цих країнах створює додаткове навантаження на ринку 
праці, соціальну інфраструктуру та видаткову частину бюджетів;

– протекціонізм руйнує налагоджений ринковий механізм, пере-
шкоджає вільній конкуренції і надає економічно невиправдані піль-
ги та привілеї деяким економічним суб’єктам. Це нівелює ефектив-
ність розподілу ресурсів і погіршує структуру світової економіки, 
оскільки перешкоджає банкрутству неефективних економічних суб’єк-
тів та знижує фінансову спроможність ефективних;

– митне регулювання та адміністративні обмеження змінюють 
економічно обгрунтований рівень цін на продукцію. Імпортне та екс-
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портне мито розподіляється у різних пропорціях продавцями та по-
купцями і є для обох сторін додатковим фінансовим навантаженням, 
тож вимиваються фінансові ресурси, які економічні суб’єкти могли 
б використати більш ефективно;

– протекціонізм щодо окремих галузей сприяє їх монополізації, 
оскільки ці галузі стають надзвичайно привабливими для великого 
капіталу;

– протекціоністська політика зумовлює зростання економічного 
суперництва між країнами і провокує економічне протистояння.

Таким чином, хоча протекціоністська політика має багато пози-
тивних наслідків для національної економіки, проте її активне впро-
вадження змушує інші країни вдаватись до аналогічних або і більш 
жорстких заходів захисту національних ринків. Врешті збитки отри-
мують не тільки іноземні, а й національні економічні суб’єкти, 
зменшуються обсяги міжнародної торгівлі, знижуються обсяги до-
ходів бюджетів та домогосподарств, припиняється економічне зрос-
тання національної та світової економік та зростає кількість геоеко-
номічних кризових явищ. 

Висновки.  Прагнучи стимулювати розвиток національної еконо-
міки, країни у зовнішньоекономічній політиці впроваджують еле-
менти політики протекціонізму, і у короткотерміновій перспективі 
ця тактика є економічно виправданою: швидкими темпами зростає 
виробництво і реалізація продукції національних товаровиробників, 
збільшується зайнятість населення і залучення якісних іноземних 
трудових ресурсів у національній економіці, мають доходи бюджети 
від оподаткування доходів фізичних осіб, зростають надходження від 
оподаткування імпорту та інших податків і податкових платежів, 
зменшуються видатки на підтримку незайнятих громадян, різко 
зростає валовий внутрішній продукт та курс валюти країни й ін.

Проте, з часом інші країни впроваджуватимуть економічні контр-
заходи, і почнеться падіння обсягів виробництва та експорту націо-
нальних товаровиробників, знизяться валютні та бюджетні надхо-
дження від національних експортерів, зменшиться зайнятість гро-
мадян у експортних і суміжних галузях та упадуть доходи бюджетів 
від оподаткування виробників, експортерів та заробітних плат, змен-
шиться приріст ВВП, можлива девальвація національної валюти. 
Тому всі попередні переваги можуть бути втрачені.

Отже, використання протекціоністських заходів є прийнятним у 
короткотерміновій перспективі для зміцнення економічного фундамен-
ту національної економіки. Проте, у сучасному глобалізованому світі 
справжнього процвітання досягають країни із відкритою для іноземних 
економічних суб’єктів економікою, і значна частина протекціоніст-
ських заходів тільки перешкоджатиме економічному зростанню.
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Протекционизм в обеспечении экономической стабилизации стран:  
преимущества и недостатки чрезмерного регулирования ВэД

Аннотация. В конце второго десятилетия XXI века под влиянием процессов 
глобализации возрастают риски для мировой экономики и вызовы для стран. Из-
за последствий мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. и роста экономической 
нестабильности многие страны активно ищут пути защиты внутреннего рынка, 
обеспечения внутренней экономической стабильности, выравнивание платежного 
баланса. Одним из путей, которые выбирают страны, является проведение про-
текционистской политики, в том числе и скрытого протекционизма.

Целью исследования является изучение положительных и отрицательных 
особенностей инструментов политики протекционизма как одной из составляю-
щих обеспечения экономической стабильности страны.

Использование протекционистских мер является приемлемой в краткосроч-
ной перспективе для укрепления экономического фундамента национальной 
экономики. Однако, в современном глобализированном мире настоящего про-
цветания достигают страны с открытой для иностранных экономических 
субъектов экономикой, и некоторые протекционистские меры только препят-
ствует экономическому росту.

Ключевые слова: протекционизм, политика протекционизма, мировая 
экономика, импорт.
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Protectionism as a mechanism of  countries economic stabilization: 
advantages and disadvantages of administrative governance  
of external relations

Abstract. At the end of the second decade of the twenty-first century under 
the influence of globalization processes, risks to the world economy and challenges 
for countries are increasing. Due to the effects of the global financial crisis of 
2008-2009 and the growth of economic instability, many countries are actively 
seeking ways to protect the domestic market and to ensure internal economic 
stability. One of the ways that countries choose is to pursue a protectionist policy.

The purpose of the study is to study the positive and negative features of the 
policy instruments of protectionism as one of the components of ensuring economic 
stabilization of the country.

The use of protectionist measures is acceptable in the short term to strengthen 
the economic foundations of the national economy. However, in today’s globalization 
conditions, real prosperity is achieved by countries with economies open to foreign 
economic agents. A considerable amount of protectionist measures will only prevent 
the economic growth.

Key words: protectionism, protectionist policy, world economy, import.
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ABC-АНАЛІЗ ДОХІДНОСТІ ФАКУЛЬТЕТІВ  
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Анотація. За допомогою ABC-методу визначено групи A, B, C факультетів 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки залежно 
від показників надходжень від плати за навчання бакалаврів і магістрантів 
першого курсу. Дослідження проведено на основі даних приймальної комісії 
цього ВНЗ за 2017 рік.

Ключові слова: ABC-аналіз, Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки, факультет, бакалавр, магістр, освітня програма, плата 
за навчання.

Постановка проблеми. Для групування великої кількості еконо-
мічних даних і прийняття на основі їх аналізу управлінських рішень 
можна використовувати розроблений у 80-х рр. ХХ ст. ABC-метод 
(Activity Based Costing), автором якого є П. Терні (США) [1]. Він 
ґрунтується на так званому законі Парето (20/80), згідно з яким 
п’ята частина (20 %) від усієї кількості об’єктів дає зазвичай близь-
ко 80 % результатів, а внесок решти 80 % становить лише 20 % 
[2]. Застосування ABC-методу дозволяє здійснити глибший, порівня-
но із принципом Парето, поділ: розбити початкову множину об’єктів 
не на дві, а на три підмножини, залежно від їх питомої ваги в за-
гальному значенні певного показника (напр., доході): A – близько 
80 %, B – близько 15 %, C – близько 5 %.
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Аналіз останніх досліджень. У сфері економіки дослідженню та 
проведенню ABC-аналізу присвятили свої праці такі науковці, як 
А. А. Думназєв, С. В. Качуровський, А. О. Музиченко. Зокрема, 
ними було розглянуто ABC-аналіз як метод управління запасами 
підприємства [3], ABC-XYZ аналіз як один з інструментів контролін-
гу на підприємствах АПК [4], особливості контролю виробничих 
запасів [5]. Однак у цих публікаціях ABC-метод не застосовувався 
до об’єктів сфери освіти. Саме цю прогалину і має заповнити наша 
стаття, яка є логічним продовженням декількох попередніх дослі-
джень автора про надходження від бакалаврських і магістерських 
освітніх програм Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки [6–7].

Постановка завдання. Метою цієї наукової розвідки є проведен-
ня ABC-аналізу дохідності факультетів СНУ ім. Лесі Українки. Для 
її реалізації розглянемо такі завдання:

1) визначити групи A, B, C структурних підрозділів університету 
за показником доходу від плати за навчання бакалаврів першого 
курсу;

2) провести ABC-аналіз факультетів СНУ ім. Лесі Українки за 
надходженнями від плати за навчання магістрантів першого курсу;

3) застосувати ABC-метод для групування структурних підрозділів 
університету за показником сукупного доходу від плати за навчання 
усіх студентів першого курсу.

Виклад основного матеріалу. У 2017 р. приймальна комісія СНУ 
ім. Лесі Українки проводила прийом абітурієнтів на 15 факультетів 
за 70 бакалаврськими та 70 магістерськими освітніми програмами:

•	біологічний – 4 бакалаврські та 4 магістерські;
•	географічний – 6 і 7;
•	економіки та управління – 5 і 9;
•	іноземної філології – 7 і 7;
•	інформаційних систем, фізики та математики – 8 і 7;
•	історичний – 7 і 6;
•	мистецтв – 3 і 2;
•	міжнародних відносин – 5 і 6;
•	педагогічний – 4 і 4;
•	психології – 2 і 2;
•	соціальних наук – 5 і 4;
•	фізичної культури, спорту та здоров’я – 3 і 3;
•	філології та журналістики – 6 і 5;
•	хімічний – 4 і 3;
•	юридичний – 1 і 1.
У табл. 1 відобразимо результати ABC-аналізу факультетів СНУ 

ім. Лесі Українки за таким показником, як сукупний річний розмір 
плати зарахованих на перший курс бакалаврату д. ф. н.

Як бачимо, п’ять факультетів за рік принесуть дохід університе-
ту на суму більше 1 млн грн, три – понад 0,5 млн грн, п’ять – біль-
ше 100 тис. грн, два – менше 100 тис. грн.

До групи А нами віднесено сім факультетів (46,67 % від загаль-
ної кількості), частка яких у сукупному річному розмірі плати за-
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рахованих на перший курс бакалаврату д. ф. н. становить 76,75 % 
(8 376 600 грн). До групи В увійшло чотири факультети (26,67 % 
від загальної кількості) з часткою доходу 17,72 % (1 934 700 грн). 
Група С об’єднала в собі також чотири факультети (26,67 % від 
загальної кількості), частка яких у сукупному річному розмірі пла-
ти бакалаврів першого курсу д. ф. н. становить 5,53 % (603 200 грн).

Таблиця 1
ABC-аналіз доходів бакалаврату факультетів СНУ ім. Лесі Українки

№ 
з/п

Факультет

Сукупний річний 
розмір плати за-
рахованих на 1-й 
курс бакалаврату

д. ф. н., грн

Частка в 
заг. сумі, 

%

Накопиче-
на частка 

в заг. сумі, 
%

Група 
АВС

1 Іноземної філології 1 878 000 17,21 17,21 А

2 Юридичний 1 404 000 12,86 30,07 А

3 Міжнародних відносин 1 306 800 11,97 42,04 А

4
Філології  
та журналістики

1 060 200 9,71 51,76 А

5 Історичний 1 049 000 9,61 61,37 А

6 Географічний 907 100 8,31 69,68 А

7
Фізичної культури, 
спорту та здоров’я

771 500 7,07 76,75 А

8
Економіки та управ-
ління

581 000 5,32 82,07 В

9 Психології 486 000 4,45 86,52 В

10 Педагогічний 470 900 4,31 90,84 В

11 Біологічний 396 800 3,64 94,47 В

12 Соціальних наук 278 400 2,55 97,02 С

13
Інформаційних  
систем, фізики  
та математики

180 000 1,65 98,67 С

14 Хімічний 86 400 0,79 99,46 С

15 Мистецтв 58 400 0,54 100,00 С

Сформовано автором на основі наказів про зарахування на навчання та 
наказів про вартість освітніх послуг.

У табл. 2 подамо результати ABC-аналізу факультетів СНУ ім. Лесі 
Українки на основі сукупного річного розміру плати зарахованих на 
перший курс магістратури д. ф. н.
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Аналіз табл. 2 показує, що доходи від плати магістрів-першо-
курсників будуть значно нижчі, ніж бакалаврів. Зокрема, тільки два 
факультети зможуть отримати за їх навчання більше 1 млн грн, ще 
три – понад 0,5 млн грн, дев’ять – більше 100 тис. грн, один – мен-
ше 100 тис. грн.

Розподіл факультетів по групах за кількістю такий же, як і в 
попередньому варіанті: група А – сім факультетів (46,67 % від за-
гальної кількості), групи В і С – по чотири факультети (26,67 % від 
загальної кількості кожна). Їхні частки в сукупному річному роз-
мірі плати зарахованих на перший курс магістратури д. ф. н. ста-
новлять відповідно 77,71 % (5 385 600 грн), 14,86 % (1 029 600 грн) 
і 7,43 % (514 800 грн).

Таблиця 2
ABC-аналіз доходів магістратури факультетів СНУ ім. Лесі Українки

№ 
з/п

Факультет

Сукупний 
річний роз-
мір плати 

зарахованих 
на 1-й курс 

магістратури 
д. ф. н., грн

Частка 
в заг. 
сумі, 
%

Нако-
пи-
чена 

частка 
в заг. 
сумі, 
%

Група 
АВС

1 Педагогічний 1 108 800 16,00 16,00 А

2 Юридичний 1 089 000 15,71 31,71 А

3
Інформаційних систем, 
фізики та математики

871 200 12,57 44,29 А

4 Географічний 772 200 11,14 55,43 А

5 Економіки та управління 613 800 8,86 64,29 А

6
Фізичної культури, 
спорту та здоров’я

495 000 7,14 71,43 А

7
Філології та журналіс-
тики

435 600 6,29 77,71 А

8 Біологічний 396 000 5,71 83,43 В

9 Хімічний 237 600 3,43 86,86 В

10 Історичний 198 000 2,86 89,71 В

11 Психології 198 000 2,86 92,57 В

12 Мистецтв 178 200 2,57 95,14 С

13 Іноземної філології 158 400 2,29 97,43 С

14 Соціальних наук 118 800 1,71 99,14 С

15 Міжнародних відносин 59 400 0,86 100,00 С

Сформовано автором на основі наказів про зарахування на навчання та 
наказів про вартість освітніх послуг.
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У табл. 3 відобразимо результати ABC-аналізу факультетів СНУ 
ім. Лесі Українки за показником сукупного річного розміру плати 
зарахованих на перший курс бакалаврату та магістратури д. ф. н.

Як бачимо, два факультети принесуть дохід університету на суму 
більше 2 млн грн, вісім – понад 1 млн грн, два – більше 500 тис. 
грн, три – понад 100 тис. грн.

До групи А в цьому випадку потрапило вісім факультетів 
(53,33 %), частка яких у загальній сумі доходу від навчання першо-
курсників становить 73,77 % (13 163 900 грн); до групи В – чотири 
факультети (26,67 %) із часткою сукупного доходу 20,86 % (3 722 800 
грн); до групи С – три факультети (20 %) із часткою сукупного до-
ходу 5,37 % (957 800 грн).

Таблиця 3
ABC-аналіз доходів факультетів СНУ ім. Лесі Українки  

від навчання першокурсників

№ 

з/п
Факультет

Сукупний 

річний роз-

мір плати 

зарахова-

них на 1-й 

курс бака-

лаврату та 

магістрату-

ри д. ф. н., 

грн

Частка 

в заг. 

сумі, 

%

Накопи-

чена 

частка 

в заг. 

сумі, %

Група 

АВС

1 Юридичний 2 493 000 13,97 13,97 А

2 Іноземної філології 2 036 400 11,41 25,38 А

3 Географічний 1 679 300 9,41 34,79 А

4 Педагогічний 1 579 700 8,85 43,65 А

5 Філології та журналістики 1 495 800 8,38 52,03 А

6 Міжнародних відносин 1 366 200 7,66 59,68 А

7
Фізичної культури, спор-
ту та здоров’я

1 266 500 7,10 66,78 А

8 Історичний 1 247 000 6,99 73,77 А

9 Економіки та управління 1 194 800 6,70 80,47 В

10
Інформаційних систем, 
фізики та математики

1 051 200 5,89 86,36 В

11 Біологічний 792 800 4,44 90,80 В

12 Психології 684 000 3,83 94,63 В

13 Соціальних наук 397 200 2,23 96,86 С

14 Хімічний 324 000 1,82 98,67 С

15 Мистецтв 236 600 1,33 100,00 С

Сформовано автором на основі табл. 1–2.
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Загальну картину із групуванням структурних підрозділів універ-
ситету відобразимо в підсумковій табл. 4. Її аналіз показує:

– чотири факультети (географічний; фізичної культури, спорту 
та здоров’я; філології та журналістики; юридичний) є найбільш до-
хідними, оскільки в трьох випадках потрапляли до групи А;

– три факультети (економіки та управління; історичний; педаго-
гічний) дещо від них відстають, адже входили до складу як групи 
А, так і групи В;

Таблиця 4
Групи ABC факультетів СНУ ім. Лесі Українки

№ 

з/п
Факультет

Група  

АВС 1

Група  

АВС 2

Група  

АВС 3

1 Біологічний В В В

2 Географічний А А А

3 Економіки та управління В А В

4 Іноземної філології А С А

5
Інформаційних систем, фізи-
ки та математики

С А В

6 Історичний А В А

7 Мистецтв С С С

8 Міжнародних відносин А С А

9 Педагогічний В А А

10 Психології В В В

11 Соціальних наук С С С

12
Фізичної культури, спорту та 
здоров’я

А А А

13 Філології та журналістики А А А

14 Хімічний С В С

15 Юридичний А А А

Сформовано автором на основі табл. 1–3.

– два факультети (біологічний; психології) є міцними середняка-
ми, оскільки завжди потрапляли до групи В;

– два факультети (іноземної філології; міжнародних відносин) 
входили до складу як групи А, так і групи С;

– один факультет (інформаційних систем, фізики та математики) 
потрапляв до всіх трьох груп А, В і С;

– один факультет (хімічний) входив до складу як групи В, так і 
групи С;

– два факультети (мистецтв; соціальних наук) є найменш дохід-
ними, адже в трьох випадках потрапляли до групи С.
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Висновки. Проведений аналіз дохідності факультетів СНУ ім. Лесі 
Українки за допомогою АВС-методу показує:

1) за показником доходу від навчання першокурсників-бакалаврів 
46,67 % факультетів принесуть 76,75 % надходжень університету;

2) за показником доходу від навчання першокурсників-магістран-
тів це співвідношення дуже подібне і становить 46,67/77,71;

3) за показником сукупного доходу від навчання всіх першокурс-
ників 53,33 % факультетів принесуть 73,77 % надходжень універ-
ситету.

Тобто співвідношення Парето 20/80 для такого об’єкта досліджен-
ня, як ВНЗ, не підтвердилося. Це пояснюється тим, що частина 
студентів навчається за рахунок коштів державного бюджету.

Результати дослідження можуть бути використані керівництвом 
університету для аналізу профорієнтаційної роботи структурних під-
розділів, збільшення ліцензійних обсягів на популярні освітні про-
грами та відкриття нових, або прийняття рішення про реструктури-
зацію факультетів.
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Стаття до редакції журналу надійшла: 30.01.2018 р.

ABC-анализ доходности факультетов Восточноевропейского  
национального университета имени Леси Украинки

Аннотация. С помощью ABC-метода определены группы A, B, C факультетов 
Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки в за-
висимости от показателей поступлений от платы за обучение бакалавров и ма-
гистрантов первого курса. Исследование проведено на основе данных приемной 
комиссии этого вуза за 2017 год. Определено: по показателю дохода от обучения 
первокурсников-бакалавров 46,67 % факультетов принесут 76,75 % поступлений 
университета; по показателю дохода от обучения первокурсников-магистрантов 
это соотношение составляет 46,67 / 77,71; по показателю совокупного дохода 
от учебы всех первокурсников 53,33 % факультетов принесут 73,77 % посту-
плений университета.

Ключевые слова: ABC-анализ, Восточноевропейский национальный универ-
ситет имени Леси Украинки, факультет, бакалавр, магистр, образовательная 
программа, плата за обучение.
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Abc-analysis of the efficiency of faculties of Lesya Ukrainka  
Eastern european national university

Abstract. Using the ABC-method, groups A, B, C of the faculties of Lesya 
Ukrainka Eastern European National University depending on the income from 
tuition fees of undergraduate and graduate students in the first year are defined. 
The research was conducted on the basis of the data of the admission commission 
of this university for 2017. Determined: according to the income from the study 
of freshmen-bachelors 46,67 % of the faculties will bring 76,75 % of the university’s 
revenues; according to the income from the study of freshmen-magistrates this 
ratio is 46,67 / 77,71; on the indicator of the total income from the study of all 
freshmen 53,33 % of the faculties will bring 73,77 % of the university’s revenues.

Keywords: ABC-analysis, Lesya Ukrainka Eastern European National University, 
faculty, bachelor, magister, educational program, tuition fee.



ОПТИМІЗАЦІЯ ВИДАТКІВ КОШТОРИСУ ІНКЛЮЗИВНОГО 
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ  

СОЦІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ОЗДОРОВЧОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Анотація. У статті проведено моніторинг кошторисного фінансування По-
дільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного 
коледжу в аспектах загального та спеціального фондів. Розроблені власні мето-
дологічні напрями математичного моделювання оптимізації структури видатків 
загального фонду кошторису коледжу в умовах ефективного їх виконання, 
враховуючи особливості соціально-культурного та оздоровчо-реабілітаційного 
соціуму. Опрацьовані логічні ланцюжки першочерговості планування відповід-
них видатків, які мають позитивно впливати на стан соціального розвитку 
коледжу. Визначено напрямки економії бюджетних коштів в коледжі. 

Ключові слова: інклюзивна освіта, вища освіта, кошторис, загальний і 
спеціальний фонди, планування, оздоровчо-реабілітаційний соціум, математич-
не моделювання, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-
економічний коледж.

Постановка проблеми. Демократичні перетворення в Україні, 
процес входження в європейський і світовий освітній простір зумо-
вили зміну ставлення суспільства до проблем інклюзії. Це перед-
бачає підвищення активності громадян у соціумі і, насамперед, тих, 
які мають особливі освітні потреби. Інклюзія в освіті означає як 
процес включення дітей з особливими освітніми потребами в загаль-
ноосвітні навчальні заклади і забезпечення їх права на одержання 
якісної освіти [1, с.97]. 

Адаптація осіб з особливими потребами у суспільство в сучасних 
умовах економіки шляхом їх навчання для подальшого працевла-
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штування є проблемою будь-якої держави. Нині державні органи 
влади прийняли ряд правових актів, розроблено спеціальні програми 
для розвитку інклюзивної освіти щодо забезпечення доступу до на-
вчальних закладів. Проте в Україні гостро відчувається проблема 
надання освітніх послуг недостатньо мобільним особам, тобто людям, 
не здатним самостійно пересуватися [2]. Це зумовлено неспромож-
ністю перепланування навчальних приміщень відповідно до встанов-
лених державними органами влади норм та стандартів, відсутністю 
державного фінансування. Тож для вирішення проблеми інклюзив-
ного навчання в Україні необхідні зміни законодавства, яке регулює 
перерозподіл бюджетних коштів.

Аналіз останніх досліджень. Фінансування освітньої сфери та на-
уки, зокрема й інклюзивної освіти, досліджували українські еконо-
місти: В.Андрущенко, Т. Боголіб, Є. Бойко, О. Василик, Т. Гребнє-
ва, В.Демянишин, В.Журавський, А.Крисоватий, О.Кириленко, 
П. Коваль, Т. Лев, Ю. Лисенко, О.Навроцький, В. Новіков, К. Пав-
люк, В. Федосов, А. Шевцов, В.Шпотенко, О.Шашкевич, А. Чернобaй, 
С. Юрій, М. Яструбський та ін. Наукові здобутки згаданих вчених 
є значним внеском у теорію, методологію й організацію фінансуван-
ня та функціонування вищої освіти. 

Однак питання комплексного системного управління фінансовими 
ресурсами інклюзивних вищих навчальних закладів, що обґрунто-
вують концепцію реформування економічного механізму їхнього 
функціонування, розроблені недостатньо. 

Аналіз не вирішених раніше частин загальної проблеми. Незва-
жаючи на важливість і актуальність інклюзивної освіти, науковці 
констатують серйозні проблеми в її науковому дослідженні та прак-
тичній реалізації. Ці обставини визначили актуальність теми, необ-
хідність пошуку економіко-організаційних важелів та моделі впливу 
на активізацію розвитку інклюзивної освіти в Україні через поліп-
шення державного фінансування. Метою цієї статті є оптимізація та 
модернізація «ланцюжкового» перерозподілу видатків кошторису 
загального фонду вищого навчального закладу в умовах соціально-
культурної та оздоровчої реабілітації студента. 

Нині в Україні пріоритетним джерелом фінансування освіти 
залишається бюджетне на основі єдиного кошторису доходів та 
видатків. Його формують як бюджетні, так і кошти, отримані з 
інших джерел. При цьому співвідношення між бюджетними та по-
забюджетними фінансовими ресурсами змінюється залежно від 
наявності бюджетних ресурсів та зваженої державної політики у 
сфері освіти, темпів економічного розвитку, форми власності на-
вчального закладу, співвідношення між державним та недержавним 
секторами економіки та ін. Створення та утримання державою 
інклюзивного освітнього середовища в системі освіти, зокрема ви-
щої освіти України, є основним важелем, що впливає на інтенсив-
не реформування традиційної вищої школи, особам з особливими 
освітніми потребами забезпечує доступ до якісної освіти. Збільшен-
ня чисельності дітей з обмеженими можливостями та інтенсивність 
інтеграції їх у загальноосвітній простір вимагають ефективного 
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фінансування інклюзивного освітнього середовища в системі вищої 
освіти України. Це забезпечить неперервність навчання, створить 
умови для самореалізації дітей та молоді з особливими освітніми 
потребами. Саме якісна освіта є передумовою успішної адаптації 
людини в суспільстві. Численні дослідження свідчать, що вища 
освіта – у десятку цінностей, найбільш важливих для молоді [2]. 
Освіта для людини з особливими потребами – це шлях до інтегра-
ції, здобуття економічної незалежності.

Виклад основного матеріалу. Взірцем інклюзивного вузу в Укра-
їні є Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціаль-
но-економічний коледж, де елементи інклюзивної освіти впрова-
джуються послідовно і цілеспрямовано з часу його заснування 
(1971 р.) [3]. Він заснований як Кам’янець-Подільський планово-
економічний технікум-інтернат для інвалідів наказом Міністерства 
соціального забезпечення УРСР № 56 від 04 червня 1971 р. Відпо-
відно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29 листо-
пада 2016 р. № 1434 «Про перейменування Кам’янець-Подільського 
планово-економічного технікуму-інтернату» змінено тип та пере-
йменовано його у Подільський спеціальний навчально-реабілітацій-
ний соціально-економічний коледж. Це – галузевий вищий навчаль-
ний заклад із здобуттям освітнього ступеня «Бакалавра» та освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня «Молодшого спеціаліста», веде 
прикладні наукові дослідження та має відповідний рівень кадрово-
го та матеріально-технічного забезпечення для створення належних 
умов навчання, соціальної, фізичної та медичної реабілітації сту-
дентів з особливими потре бами [3].

Діяльність навчального закладу фінансувалася до 2017 р. із Дер-
жавного бюджету України (з січня 2018 р. – з обласного).Коледж 
отримує кошти для організації на високому рівні освітнього процесу 
на виконання власного кошторису доходів і видатків.

Проаналізуємо виконання плану надходжень загального фонду 
кошторису коледжу шляхом співставлення планових кошторисних 
показників з реальними надходженнями коштів. План надходження 
коштів загального фонду подано в межах фінансування коледжу за 
2014-2017 рр.

Загальний обсяг фінансування в кожному наступному звітному 
році зростав. Так, щороку, в порівнянні з 2014 роком, обсяг фінан-
сування збільшено відповідно на 23,4%, 43,6%, 22,6%. 
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Таблиця 1
Доходи і видатки загального і спеціального фондів кошторису  

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного  
соціально-економічного коледжу за 2014-2017 рр., грн [4]

№

з/п
Показники

Роки
Відношен-

ня 2016-го 

до 2014 

року, %
2014 2015 2016

I-III 

квартал

2017

Отримані доходи  
за загальним фон-
дом

6213106 7464707 8924203 7617792 143,6

Отримані доходи  
за спеціальним 
фондом

112350 146112 247968 298646 в 2,2 р.б.

Видатки за загаль-
ним фондом

6130308 7453132 8827362 7617593 144,0

Видатки за спеці-
альним фондом

160327 159026 234806 186973 146,5

Джерело: Звіт про результати фінансової діяльності (ф.№ 9Д, № 9М)

Дані таблиці 1 свідчать, що фінансування діяльності коледжу з 
кожним роком покращується. Так, навчальний заклад у 2016 р. 
отримав доходів за загальним фондом на 43 % більше та за спеці-
альним фондом у 2,2 раза більше в порівнянні із 2014 роком. Ви-
датки за загальним фондом за досліджуваний період зросли на 44 %, 
а за спеціальним – на 46,5 %. Це пояснюється тим, що потреби на 
провадження освітньої діяльності щороку зростають (збільшення 
вартості комунальних послуг та енергоносіїв, підвищення соціальних 
виплат, заробітних плат тощо). 

Аналіз таблиці 2 підтверджує, що надходження та витрачання 
матеріалів та продуктів харчування (у грошовому еквіваленті) що-
року зростає. Так, залишок матеріалів та продуктів харчування на 
початок звітного року у 2016 р. у порівнянні із 2014 р. зріс на 
78815,02 грн.

Надходження за звітний період матеріалів та продуктів харчу-
вання в 2016 р. у порівнянні із 2014 р. збільшилось на 764369,9 грн, 
витрати на потреби установи зросли на 719486,91 грн, а залишок на 
кінець звітного періоду збільшився на 123698,01 грн. Це обумовле-
но тим, що вартість матеріалів та продуктів харчування на ринку 
щороку зростає.

Отже, спостерігається збільшення обсягу фінансування кожного 
попереднього року. 
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Таблиця 2
Рух матеріалів і продуктів харчування Подільського спеціального  
навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу  

за 2014-2017 рр., грн [4]

№
з/п

Показники
Роки Різниця  

2016-го до 
2014 р., +/–2014 2015 2016

Матеріалів і 
продуктів харчування 
на поч. звітного року, 
всього

247611,78 335525,29 326426,8 78815,02

Надходження за 
звітний період, всього 1047847,2 1210458,1 1812217,1 764369,9

Витрачено на потреби 
установи за звітний 
період, всього, 
зокрема

959933,69 1219556,6 1679420,6 719486,91

– продукти 
харчування 887216,79 1108979,8 1514610,4 627393,61

– медикаменти і 
перев’язувальні 
засоби

30234,44 43420,15 48644,36 18409,92

– господарські 
матеріали і 
канцелярське 
приладдя

28837,14 54551,23 75256,05 46418,91

– паливо, горючі і 
мастильні матеріали 9722,32 12113,33 38013,83 28291,51

– тара - 100 - -

– запасні частини до 
транспортних засобів, 
машин і обладнання

53,0 392 2896 2843

– інші матеріали 3870 - - -3870

Матеріалів і 
продуктів харчування 
на кінець звітного 
періоду, всього

335525,29 326426,8 459223,3 123698,01

Джерело: Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (ф.№ 6)

Збільшення обсягів фінансування оцінюється позитивно, оскільки, 
перш за все, свідчить про зростання обсягів діяльності коледжу та 
пріоритетність його серед навчальних закладів України.

Вказані вище види видатків за відповідними групами реалізо-
вано на основі принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв 
повноти надання гарантованих послуг та наближення їх до безпо-
середнього споживача. При формуванні та фінансуванні кошторису 
закладу пропонується першочергово оптимізувати видатки в умовах 
обмеженості бюджетних ресурсів. Запропоновано логічні ланцюжки 
структури ефективного планування та фінансування видатків ко-
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шторису, які позитивно впливатимуть на стан розвитку закладу 
освіти.

Отже, видатки загального фонду кошторису Подільського спеці-
ального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу 
були заплановані у 2018 р. і традиційно спрямовуватимуться на 
оплату праці і нарахування на зарплату; видатки на державне управ-
ління; охорону здоров’я та реабілітацію; оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв; на соціальний захист, харчування та соціальне за-
безпечення студентів; на виховну, гурткову роботу та фізкультурну 
реабілітацію.

Таблиця 3
Планові видатки загального фонду кошторису  

Подільського спеціального навчально-реабілітаційного  
соціально-економічного коледжу на 2018 рік [4]

Показники Сума (грн) %

Оплата праці і нарахування на зарплату 
працівникам, що надають освітні та інші 
послуги в коледжі

7576580 47,5

Видатки на державне управління 1472420 9,2

Видатки на охорону здоров’я та реабіліта-
цію 560000 3,5

зокрема на медикаменти та 
перев’язувальні матеріали 80 000

Оплата комунальних послуг та енергоно-
сіїв 1210800 7,6

Теплопостачання 974 200

Водопостачання та водовідведення 56 600

Електроенергія 180 000

Соціальний захист, харчування та соці-
альне забезпечення студентів 5061000 31,7

Продукти харчування 2 484 600

Стипендія 2 447 256

Виплати студентам-сиротам 129 144

Виховна та гурткова робота 41000 0,3

Фізкультурна реабілітація 20000 0,2

Усього 15941800 100

Отже, проаналізуємо взаємовплив вказаних видатків кошторису 
у контексті вибору альтернативних програм оптимізації їх плануван-
ня та фінансування. 

До найвизначальніших видів видатків кошторису можна, на нашу 
думку, віднести фінансування «виховної та гурткової роботи», яка 
формує й розширює світогляд студентів вищого навчального закладу. 
Це має фундаментальне значення, оскільки від нього залежить само-
оцінка соціальними суб’єктами свого стану, їх бажання розвиватися 
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або до пасивного спостереження, що призводить врешті-решт до 
деградації. Без такого стимулу будь-яка фінансова підтримка со-
ціальних програм буде не ефективною. У плані формування актив-
ного й соціально прийнятного світогляду величезне значення має 
духовність, якщо вона набуває соціально прийнятних форм. Тому 
розвиток виховної та гурткової роботи у вузі можна започаткувати 
з фінансування альтернативної програми духовно-оздоровчого роз-
витку студентів, яка має бути спрямована на закріплення соціаль-
но прийнятних норм поведінки в практичній діяльності аналізова-
ного вузу. 

Через недостатню виховну роботу, особливо з молоддю в ідеоло-
гічному напрямку, вакуум заповнений ідеологією верховенства то-
варів, моралі, стилю життя інших народів, від засилля імпортних 
товарів та послуг втрат зазнають місцевий, державний, а заодно і 
зведений бюджети.

Розвиток і стимулювання окремих програм при формуванні ви-
датків бюджету на підготовку студентів, виховну та гурткову роботу 
у вузі взаємопов’язаний з видатком кошторису на фізкультурну 
реабілітацію, оскільки позитивні емоції, отримані особистістю в її 
культурному розвитку, сприятимуть зміцненню фізичного здоров’я 
і укріплюватимуть позитивну соціальну орієнтацію, яку стимулює 
духовна спрямованість. 

Така позитивно соціальнозорієнтована особистість студента є кон-
курентоспроможною на ринку праці, а також може сама брати ак-
тивну участь у створенні робочих місць. Програми такого соціаль-
ного розвитку забезпечать позитивну соціальну орієнтацію студентів-
випускників, що зменшить кількість правопорушень і знизить 
навантаження на видатки бюджету на громадський порядок (муні-
ципальну міліцію), безпеку та судову владу. Позитивна орієнтація 
підсилюватиметься програмами культурно-виховного розвитку тери-
торіальної громади. 

Важливим позитивним результатом такої діяльності є й те, що 
фізична реабілітація студентів та профілактична робота зменшать 
фінансування кошторису на охорону здоров’я. 

Тому розвиток таких видів видатків кошторису загального фонду 
коледжу є визначальним при забезпеченні фінансування охорони 
здоров’я, а також зменшення його обсягів. 

В умовах реформування охорони здоров’я в країні, яка на основі 
використання програмно-цільового методу забезпечить комплексний 
підхід до збереження та зміцнення здоров’я населення, Кабінет Мі-
ністрів України затвердив план реалізації заходів Національної 
стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 
року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» 
на 2018 рік. Рішення прийнято з метою створення в суспільстві умов 
для оздоровчої рухової активності та здорового способу життя за-
ради збереження здоров’я громадян – найвищої соціальної цінності 
держави. Прийняття зазначеного плану дій дозволить виконати за-
вдання, визначені Національною стратегією. Зокрема, забезпечити 
скоординовану діяльність суб’єктів різних секторів соціально-еконо-
мічної сфери державної політики для стимулювання зміни поведін-
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ки співгромадян на користь оздоровчої рухової активності та веден-
ня здорового способу життя [6]. 

Тому перед тим, як запропонувати оптимальні напрямки перероз-
поділу фінансових ресурсів вузу, вважаємо за доцільне визначити 
підсумкові показники видів видатків кошторису, з урахуванням 
впливу всіх чинників, які визначають їх стан. Так, зокрема, для 
охорони здоров’я можна запропонувати – частоту захворюваності 
студента у інклюзивному вузі. Структура видатків кошторису на 
2018 р. загального фонду коледжу у процесі підготовки та навчання 
студента становить у відсотках: оплата праці і нарахування на зарп-
лату – 47,5 %; видатки на державне управління – 9,2%; видатки на 
охорону здоров’я та реабілітацію – 3,5%; оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв – 7,6%; соціальний захист, харчування та соціальне 
забезпечення студентів – 31,7%; а також на виховну, гурткову робо-
ту та фізкультурну реабілітацію – 0,5% [4].

Отже, для ефективного перерозподілу коштів кошторису загально-
го фонду коледжу використовуємо математичну модель, яка визначає 
основні фактори діяльності вищого навчального закладу в умовах 
соціально-культурної та оздоровчої реабілітації. Як підсумкові по-
казники пропонуються частоти «бажаних та небажаних» чинників, 
що характеризують стан функціональної класифікації видатків ко-
шторису, а також їх співвідношення до кількості задіяних у видат-
ках кошторису, тобто показники інтенсивності. 

Зокрема, частота Н прояву результативних чинників видів ви-
датків кошторису коледжу може бути оцінена таким чином:

 

ij
ij

Kf
H

Gsk
=

, 
(1)

де i – код виду видатків кошторису; 
j – номер підсумкового показника виду видатків кошторису;
Kf – кількість проявів фактора;
Gsk – контингент студентів у коледжі.
Показник інтенсивності In інклюзивного навантаження за цим 

чинником можна визначити так:

 

ij
ij

i

H
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V
=

,   
(2)

де Vi – чисельність студентів з обмеженими фізичними можливостя-
ми і.

Високі частотні показники при таких же показниках їх інтенсив-
ності інклюзивного навантаження – свідчення ефективної організації 
праці у структурі видатків кошторису, вони становлять предмет 
спеціального вивчення фактичного стану справ, аналізу причин ви-
сокої ефективності й узагальнення позитивних новацій та розповсю-
дження їх в інклюзивній освітній діяльності України. Високі час-
тотні показники при низькій інтенсивності допомагають зробити 
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висновки як щодо підвищення інтенсивності без шкідливого впливу 
на показники, так і стосовно збереження цієї інтенсивності, як ба-
жаної для конкретного виду видатків кошторису. Низькі відносні 
показники – свідчення неефективної організації праці та необхідність 
впровадження передового світового досвіду. 

При цьому варто зазначити, що в умовах обмеженості державних 
фінансових ресурсів необхідно обережно ставитися до кадрових пи-
тань і зберігати кваліфіковані кадри, можливо, підвищити ефектив-
ність їх праці та внесок у покращення показників оптимізації струк-
тури видатків кошторису коледжу.

На основі запропонованих формул розглянемо показники діяль-
ності виду видатків кошторису на охорону здоров’я та реабілітацію 
інклюзивного вузу.

Таким чином, визначаються логічні ланцюжки структури загаль-
ного фонду кошторису, які мають позитивно впливати на стан со-
ціального розвитку інклюзивного вузу. Це ніяк не применшує ролі 
традиційних програм бюджетування охорони здоров’я, освіти, дер-
жавного управління, культури та мистецтва, фізичної культури і 
спорту, інших напрямів. Вони закладають основу соціального само-
розвитку громад та попереджають прояви й наслідки негативних 
явищ у їхньому житті, коли неможливо безпосередньо впливати на 
їх причини. 

Тому формування оптимальної моделі кошторисного фінансуван-
ня інклюзивного вищого навчального закладу щодо запобігання со-
ціально небажаним явищам у коледжі пропонуємо здійснювати шля-
хом оптимізації структури видатків загального фонду кошторису 
коледжу. Надзвичайно важливо стимулювати діяльність адміністра-
ції коледжу (відповідних структурних управлінь вузу) з позитивною 
соціальною програмою індивідуального розвитку особистості (студен-
та, працівника коледжу).

У спеціальному навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти 
створене «оздоровчо-реабілітаційне управління», де працюють медич-
ні працівники (лікарі різних кваліфікаційних категорій, медсестри), 
які цілодобово медично обслуговують; працівники харчоблоку (шеф-
кухар, дієтсестра) для організації збалансованого дієтичного харчу-
вання; фахівці-реабілітологи, викладачі лікувальної фізичної культу-
ри з кваліфікацією реабілітолога. Основні показники «оздоровчо-реа-
білітаційного управління» коледжу показано в табл.3.

Таблиця 3
Основні показники «оздоровчо-реабілітаційного управління»  
Подільського спеціального навчально-реабілітаційного  

соціально-економічного коледжу [4]

Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р.

1 2 3 4

Контингент студентів у коледжі (чол.) 183 193 263

Кількість звернень до лікаря (медичного 
працівника)

330 347 395



77
Оптимізація видатків кошторису інклюзивного вищого навчального закладу  
в умовах соціальної моделі оздоровчої реабілітації 

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
8
. 
—

 №
 1

4

1 2 3 4

Частота загальної захворюваності 1,8 1,79 1,5

Чисельність студентів з обмеженими  
фізичними можливостями (чол.)

148 138 144

Інтенсивність інклюзивного навантажен-
ня із захворюваності

0,012 0,013 0,010

Отже, побудуємо математичні моделі, які обґрунтовували опти-
мізацію планування відповідних коштів загального фонду коштори-
су коледжу на оздоровчо-реабілітаційне управління. З цією метою 
оцінимо видатки кошторису для блокування соціально небажаних 
явищ (наркотична, алкогольна залежність, схильність до правопо-
рушень, висока захворюваність). Введемо в розгляд коефіцієнти 
ймовірності соціально небажаних явищ snj:

 

i
i

KNNJ
snj

Gsk
=

, 
(3)

де i – вид небажаного явища; 
KNNj – кількість носіїв небажаних явищ у коледжі;
Gsk – контингент студентів у коледжі.

На наступному етапі оцінимо середні витрати кошторису на бло-
кування небажаного явища svknj: 

 

i
i

i

SKBNJ
svknj

KNNJ
= , (4)

де SKBNJ – стаття кошторису для боротьби з небажаними яви-
щами.

Припустимо, що серед студентів коледжу k коефіцієнти імовір-
ності соціально-небажаних явищ sisnjk,j ≤ sskj значно нижчі від се-
редньостатистичних. У цьому випадку у вузі оптимізована економія 
коштів загального фонду кошторису коледжу на суму:

 
,( )k k i i i

i
Ekzfk kisnj ssk svknj= − ⋅∑

 
(5)

Отже, як відрізнити суттєві відхилення статистичних показників 
від випадкових коливань. 

Для усунення впливу випадковостей доцільно використовувати 
усереднені дані. Такі дії можна здійснювати методом ковзного се-
реднього. 

При цьому останні спостереження потрапляють до розряду край-
ніх точок, і їм віддається преференція перед попередніми значення-
ми за рахунок спеціально підібраних ваг. Для забезпечення чутли-

Закінчення таблиці 3
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вості методу до реальних змін доцільно використовувати згладжу-
вання невисокого порядку. Для більшого ефекту згладжування 
можна проводити повторно. 

З урахуванням сказаного вище здійснимо згладжування раніше 
поданих показників: 

 

1

1

1
i m i

m
SNJ w snj

W =−
= ∑ ,

 
(6)

 

1

, ,
1

1
k i m k i

m
KISNJ w kisnj

W =−
= ∑ ,

 
(7)

 

1

1
i m

m
W w

=−
= ∑ ,

 
 (8)

де wi– вагові коефіцієнти трикрапкового шаблону методу ковзного 
середнього. 

Модифікуємо попередні розрахункові формули, замінивши по-
точні значення показників snji, kisnji їх згладженими значеннями 
SNJi, KISNJi .

Якщо інклюзивний вищий навчальний заклад додатково отри-
муватиме бюджетні асигнування або додаткові субвенції з бюджету 
в сумі 

 k kds r dek= ⋅ , (9)

то держава стимулюватиме інклюзивну вищу освіту країни, а вуз 
матиме тенденцію до зменшення негативних соціальних явищ. Тут 
коефіцієнтом r позначено частку від зекономлених коштів, яку ви-
діляють для стимулювання інклюзивного вищого навчального за-
кладу (коледжу). 

Отже, продемонструємо використання запропонованої методики 
для аналізу особливостей стимулювання інклюзивного вузу (коледжу) 
при умові наявного ефекту їхньої діяльності. 

Для проведення такого аналізу використаємо певну статистичну 
інформацію щодо діяльності «оздоровчо-реабілітаційного управління» 
Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-еко-
номічного коледжу, яка наведена в таблиці 4. 

На основі показника захворюваності студентів у вузі за допомогою 
методу експертних оцінок згенеровано можливі ряди значень захво-
рюваності в коледжі упродовж трьох періодів спостереження. 

У результаті порівняння усереднених коефіцієнтів захворюва-
ності студентів в коледжі встановлено суттєве зменшення цієї ве-
личини.
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Таблиця 4
Основні показники діяльності «оздоровчо-реабілітаційного  

управління» Подільського спеціального навчально-реабілітаційного  
соціально-економічного коледжу [4]

Показники
 роки

2015 р. 2016 р. 2017 р.

Контингент студентів у коледжі (чол.) 183 193 263

Видатки на охорону здоров’я та реабілі-
тацію, всього (грн)

370640 412206 476223

Кількість медичних працівників  
(медсестри), (штатні од.)

5 5 5

Кількість лікарських посад (од.) 2 3 3

Видатки на медикаменти (грн) 50000 60000 80000

Видатки на харчування (грн) 1204124 1633727 1666087

Кількість пролікованих студентів (осіб) 330 347 395

Кількість ліжко-днів (днів) 45700 24700 23300

Вартість витрат на охорону здоров’я  
та реабілітацію на хворого  
на ліжко-день

9,20 19,12 23,87

Вартість витрат на харчування на  
хворого на ліжко-день

26,35 66,14 71,50

 
Помножимо цю величину на кількість студентів коледжу, вартість 

одного ліжко-дня та середню кількість ліжко-днів, що припадає на 
одного хворого, й отримаємо орієнтовну величину економії бюджет-
них видатків (див. табл. 5). 

Таблиця 5.
Орієнтовні обсяги економії коштів кошторису при умові ефективної 

реабілітації та відчутного покращення стану здоров’я студентів коледжу

Аналізовані показники Поточні значення

Коефіцієнт умовно-середньої схильності  
до захворювання в коледжі (вроджена,  
або природна)

0,81 0,72 0,54

Частота загальної захворюваності 1,8 1,79 1,5
Інтенсивність інклюзивного навантаження  
із захворюваності

0,012 0,013 0,010

Усереднений коефіцієнт захворюваності  
студентів

0,018 0,017 0,008

Коефіцієнт зменшення захворюваності 0,009 (1%)
Кількість студентів коледжу станом  
на 1.09.2017 р. (чол.)

263

Середня вартість ліжко-дня (за останні три 
роки), (грн)

33,27

Середня кількість ліжко-днів (за останні  
три роки)

87,5

Економія бюджетних витрат (грн) 6890
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Висновки. Отже, використовуючи названу вище методику, зеко-
номлено близько 7 тис.грн коштів загального фонду кошторису ко-
леджу. Така ж гранична економія коштів може бути досягнута за 
рахунок статей підтримки фінансування на виховну, гурткову робо-
ту та фізкультурну реабілітацію, де має активно генерувати програ-
ма розвитку соціальної активності студентів коледжу. 

Із врахуванням вказаних вище факторів максимальна економія 
коштів може бути на рівні 7%, що дорівнюватиме майже 50 тис.грн.

На викладацьку та наукову діяльність працівників та їх заробіт-
ну плату видатків зменшувати не рекомендується. Оскільки, крім 
основної роботи в навчально-реабілітаційному вузі, викладач актив-
но пропагує та підтримує ініціативні програми формування світо-
глядних позицій студентів, і це сприяє зниженню захворюваності в 
коледжі. 

Варто зазначити, що це лише один з можливих напрямків еко-
номії бюджетних коштів. 

Не менша економія коштів від позитивного впливу працівників 
вузу – психолога та соціального педагога на ситуацію у коледжі. 
Окрім того, покращення стану здоров’я та психологічного клімату 
в сім’ях стимулюватиме ширше залучення студентів до занять 
спортом, культурно-естетичного та професійного самовдосконалення 
як за рахунок бюджетних коштів, так і на платній основі, що сти-
мулюватиме розвиток як загального, так і спеціального фондів 
коледжу. 

Варто також зазначити, що наведені оцінки отримано за умови 
достатньо значного зменшення захворюваності, близько 15%. Це до-
волі високий, але реальний показник, враховуючи комплексний 
характер оздоровчих програм та позитивну активізацію діяльності 
самих індивідів для їх реалізації. Однак у початковий період діяль-
ності таких радикальних зрушень очікувати не варто. Тому також 
проведено додаткові дослідження з метою проаналізувати можливос-
ті стимулювання вузу при значно нижчих показниках захворюванос-
ті студентів коледжу. 
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Оптимизация расходов сметы инклюзивного высшего учебного 
заведения в условиях социальной модели оздоровительной  
реабилитации

Аннотация. В статье проведен мониторинг сметного финансирования По-
дольского специального учебно-реабилитационного социально-экономического 
колледжа в аспектах общего и специального фондов. Разработаны собственные 
методологические направления математического моделирования оптимизации 
структуры расходов общего фонда сметы колледжа в условиях эффективного 
их выполнения, учитывая особенности социально-культурного и оздорови-
тельно-реабилитационного социума. Разработанные логические цепочки 
первоочередности планирования соответствующих расходов, которые должны 
положительно влиять на состояние социального развития колледжа. 
Определены направления экономии бюджетных средств в колледже.

Ключевые слова: инклюзивное образование, высшее образование, смета, об-
щий и специальный фонды, планирование, оздоровительно-реабилитационный 
социум, математическое моделирование, Подольский специальный учебно-
реабилитационный социально-экономический колледж.

Marian Tripak,
PhD in economics, associate professor the headmaster of Podilsky  
social and economic college of rehabilitation and training,
st. Godovantsia, 13, Kamianets-Podilskyi, 32000, Ukraine
tmm.75@ukr.net

Optimization of expenditures of estimate of inclusive higher 
education institution in conditions of health rehabilitation  
social model

Purpose. The logic chains of primary importance in planning of the relevant 
expenses, which had been called to influence positively to the social develop-
ment of the college are processed. The directions of budget savings in the 
college are determined.
Methodology of research. The article uses modern general scientific and special 
methods of economic research, in particular: a systematic approach – when 
studying the connections between phenomena and processes of analysis of the 
financial state of the inclusive institution; statistical analysis – in determining 
the dynamics, structure of financial resources of the inclusive institution of 
higher education in the context of general and special funds; dialectical and 
abstract-logical – when conducting theoretical generalizations and forming 
conclusions.
Results. The article reviews the estimated financing of Podilsky Special 
Education and Rehabilitation Socio-economic College in the context of general 
and special funds. The author’s own methodological aspects are developed with 
the help of mathematical modeling in relation to optimization of the structure 
of the college general fund budget expenditures in conditions of their effective 
implementation, taking into account the features of socio-cultural, health and 
rehabilitation society. 
Therefore, before proposing optimal directions of the financial resources 
redistribution of the higher education institution, we consider it is appropriate 
to define the final indicators of the types of expenditures estimates, taking 
into account the impact of all factors, which determine their state. So, in 
particular, healthcare can be offered – the incidence of a student in an inclusive 
higher education institution. The expenditure structure of estimate of the 
College’s general fund in the year 2018 in the process of student’s training 
and education is in a percentage – wages and salaries – 47.5%, public 
administration expenditures – 9.2%, health care and rehabilitation 
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expenditures – 3.5%, payment for communal services and energy resources – 
7.6%, social protection, nutrition and social security for students – 31.7%, as 
well as for educational, club activities work and physical rehabilitation – 0.5%.
Therefore, for the effective redistribution of the funds of the general fund of 
the college, we use a mathematical model, which defines the main factors of 
the activity of the higher education institution in conditions of socio-cultural 
and recreational rehabilitation. As outcome indicators, the frequency of 
“desirable and undesirable” factors that characterize the state of functional 
classification of cost estimates, as well as their correlation to the amount 
involved in expenditure estimates, that is, intensity indicators are offered.
On the basis of the proposed formulae, we will consider the indicators of activity 
of the type of expenditure estimates for health and rehabilitation of the 
inclusive higher education institution.
Thus, the logic chains of the general fund structure are determined, which 
should positively influence on the state of social development of the inclusive 
higher education institution. That doesn`t diminish the role of traditional 
budgeting programs for health, education, public administration, culture and 
arts, physical culture and sports and other areas. They lay the foundation for 
social self-development of communities and prevent manifestations and 
consequences of negative events in their lives, without being able to directly 
influence their causes.
Conclusion. Taking into account the above-mentioned methodology, about 7 
thousand UAH of funds of the general fund of the college budget are saved. 
The same marginal cost savings can be achieved through the support of funding 
for educational, club activities work and physical education rehabilitation, 
which should actively generate a program of the development of social activities 
of college students.

Key words: inclusive education, higher education, estimates, general and special 
funds, planning, health improvement and rehabilitation, mathematical modeling, 
Podilsky special educational and rehabilitation socio-economic college.

Стаття до редакції журналу надійшла: 14.03.2018 р.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ  
РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО 

ВІДНОВЛЕННЯ БАСЕЙНІВ МАЛИХ РІЧОК

Анотація. Розглянуто стратегічні напрями землекористування в Україні з 
відновлення деградованих екосистем в басейнах малих річок, подолання моно-
полізму у землекористуванні, розроблення, прийняття і впровадження законо-
давчих актів щодо проведення земельних реформ: придбання державою земель-
них паїв, введення ринку землі для фермерів і місцевих кооператорів, віднов-
лення малого і середнього бізнесу після виконання відновних робіт в басейнах 
малих річок.

Ключові слова: земельні ресурси, управління земельними ресурсами, агро-
холдинги, землекористування, оренда, земельні паї, умови продажу, деградація 
землі, малі річки, басейновий підхід.

Постановка проблеми. Останнім часом серед науковців, політиків 
і широкого загалу точаться дискусії щодо прийняття Верховною 
Радою Закону України про можливість відкриття ринку землі, при-
хильники якого вимагають швидкого вирішення проблеми продажу 
землі без проведення підготовчого періоду для імплементації цього 
Закону. Наукова спільнота і громадськість дотримуються відповідної 
позиції, що для формування ринку землі необхідний системний під-
хід з вирішенням екологічних, соціальних, законодавчих питань, 
надання права викупу паїв державою згідно із земельним кодексом 
України. Ринок землі можливий у відновлених басейнах малих річок 
з правом фермерам і місцевим кооперативам їх придбати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання відновлення 
деградованих земель в басейнах малих річок з подальшим входженням 
у ринок землі висвітлено у працях Е.Г. Дегодюка, С.Е. Дегодюка (1, 2). 
Економічні засади оптимізації землекористування в сучасних умовах 
викладено в роботах відомих вчених-економістів:Л. Новаковського, 
А. Третяка, А. Даниленка, І.М. Буздалова, Е.М. Крилатих, О.О. Ни ко-
нова, В. Горлачука,, необхідність проведення земельних реформ роз-
глянуто в роботах В.Ф. Камінського (3), А.М. Малієнка (4) та ін.

Мета статті. Переконати наукову спільноту і широкий загал у 
необхідності системного підходу до відновлення деградованих агро-
ландшафтів в басейнах малих річок і послідовного здійснення зе-
мельних реформ, що забезпечать прозорий ринок землі.

Виклад основного матеріалу. Питання стратегічного управління 
земельними ресурсами в Україні активно обговорюється в суспільстві, 
в урядових колах, серед політиків та науковців. Воно надзвичайно 
важливе, і тому до нього прикуто значну увагу. На нашу думку, 
правильний висновок можна отримати тільки після об’єктивного 
аналізу нинішнього стану довкілля землекористування.

Земельні ресурси держави належать до вирішальних чинників її 
існування. Найціннішою ж частиною є сільськогосподарські землі. 
І, звичайно ж, неоціненним національним багатством держави є її 
чорноземи. Україна має 26,5 млн га чорноземних ґрунтів (44% за-
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гальної площі України), або близько 20% світових площ земель 
чорноземного типу.

Згідно із соціально-економічними нормативами для задоволення 
потреб людини необхідно 0,4 га сільськогосподарських угідь, зокре-
ма ріллі 0,15 га на одного жителя. На кожного ж мешканця Укра-
їни припадає 0,81 га (що удвічі перевищує нормативи) і 0,64 га 
ріллі (в чотири рази більше від соціально-економічної норми). Зви-
чайно ж, таким показникам можна тільки порадіти. Але коли ана-
лізуєш стан наших земель, їх якість, охорону і збереження, то ра-
дість поступово замінює стурбованість.

Тривогу викликає, перш за все, еколого-економічна криза в аграр-
ному землекористуванні, зменшення площ родючих ґрунтів, знижен-
ня продуктивності земель, зменшення гумусу і т.ін. Інтенсивно 
скорочуються площі орних земель внаслідок ерозії ґрунтів. За остан-
ні 25 років водної ерозії зазнала третина ріллі, або більше 10 млн 
га. Ерозованість чорноземних, найбільш родючих ґрунтів, досягла 
понад 40%, що обумовлено неконтрольованою їх розораністю, ско-
роченням площі лісів і кормових угідь та інтенсифікацією землероб-
ства. Відомо, що за розораністю землі Україна займає перше місце 
в світі. Так, площа ріллі у США становить 20%, в Англії – 28%, 
Білорусії – 34%, а в Україні – 55%. Водночас, давно доведено, що 
для підвищення стійкості ландшафтів до ерозії треба мати на кожний 
гектар ріллі, як мінімум, 1,5 – 2,0 га сільськогосподарських угідь. 
В Україні ж на гектар ріллі припадає лише 0,12 – 0,60 га цих угідь, 
що в 5–10 разів нижче екологічного нормативу. Ясно, що це про-
блема державної ваги, і її можна вирішити тільки на державному 
рівні. 

Ще однією з найбільших бід є підкислення ґрунтового розчину, 
що пов’язано із систематичним застосуванням фізіологічно кислих 
мінеральних добрив і відсутністю вапнування. Площі земель з кислою 
реакцією перевищують 10 млн га, або третину оброблюваних площ. 
Засолені і солонцюваті ґрунти займають близько 4 млн га, вони теж 
потребують хімічної меліорації. За 20 років площа перезволожених 
земель зросла на 1 млн га.

Глобальною проблемою нині є й постійне зменшення вмісту гумусу, 
який відіграє провідну роль у формуванні родючості ґрунтів. Проте, 
ґрунти помітно страждають ще й через хімічне забруднення – від не-
компетентного внесення мінеральних добрив і пестицидів. Щорічно через 
антропогенний вплив на ґрунти (хімізація, будівництво міст, доріг, про-
мислових об’єктів, сміттєзвалищ, розвиток кар’єрів) втрачаються десят-
ки тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.

Крім того, в Україні різко порушено співвідношення площі ріллі 
до луків (пасовищ) і лісу, яке становить 1,0:0,2:0,3, а за нормативом 
1,0:1,6:3,1. Це посилює деградаційні процеси земельного покриття, 
знижує продуктивність природних біо- і штучних агроценозів, по-
гіршує якість поверхневих і підґрунтових вод, порушує продукуван-
ня кисню і регулювання діоксиду вуглецю.

Отже, деградаційні перетворення і опустелювання наземних еко-
систем в нашій державі мають глобальний, але зворотний процес, 
якщо суспільство прикладе адекватні зусилля щодо руйнівних на-
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слідків недолугого господарювання. Йдеться про системний підхід 
до відтворення деградованих земель, з прийняттям басейну малої 
річки за основну таксономічну одиницю будь-якого ландшафту. У 
нас є близько 63 тис. деградованих водотоків малих річок. Помил-
ково їх відносять до струмків, тоді як до їх басейнів входить основна 
площа сільськогосподарських угідь. Науково обгрунтована паспор-
тизація басейнів річок, сучасне агроґрунтове обстеження, проведен-
ня агро-, хім-, біо- і фітомеліорацій в басейнах малих річок опти-
мально наблизить співвідношення рілля-луки, пасовища-ліс і від-
новить рівновагу між ріллею і сільськогосподарськими угіддями. У 
процесі відновних робіт необхідне введення контурно-меліоративно-
го територіального устрою з виділенням технологічних груп – 
І-плакорні (рівнинні) землі для проведення польових і кормових 
сівозмін; ІІ – слабкоерозовані схили із зосередженням в них культур 
суцільного посіву; ІІІ – група сильноерозованих земель, що потребують 
постійного залуження і заліснення.

Басейновий принцип згодом вплине і на проведення адміністра-
тивних реформ. Громади гуртуватимуться в об’єднання, повіти, ра-
йони, області і краї в басейнах малих, середніх і великих річок, що 
спонукає колективну відповідальність за екологію живих водних 
артерій, адже від їхнього стану залежить наше здоров’я і добробут.

І тільки після природного і соціального оздоровлення суспільства 
може йти мова про ринок землі. Така перспектива екологічних пере-
творень в нашій державі буде за прийняття Верховною Радою роз-
роблених з нашою участю базового Закону України «Про відновлен-
ня басейнів малих річок» та супутніх законів про паспортизацію, 
земельні відносини і поширення природного біорізноманіття. Про-
екти законів підтримали науковці і широкий загал. Отже, здійсню-
ємо реформи поступово, крок за кроком, починаючи з оздоровлення 
природи і суспільства.

Будь-який поспіх призведе до помилок і хибних дій, на виправ-
лення яких потім піде багато зусиль і коштів. Адже для ефективно-
го втілення проектів продані до відновлення землі доведеться знову 
викупляти. Враховуючи масштабність екологічних перетворень, без 
порушення базису ерозії в процесі оздоровлення русел річок і само-
відновлення біогеоценозів, землекористування на ближчу і віддалену 
перспективу можна здійснювати лише на державному рівні.

Тобто, земля має бути у власності держави. Це аксіома. Прода-
вати землю може кожен власник земельного паю. Це його консти-
туційне право. А купити землю може тільки держава в особі май-
бутнього Державного іпотечного земельного банку. Надалі ж держа-
ва, через продумані конкурси, надаватиме землю в оренду тим 
аграріям, фермерам, які зарекомендували себе в аграрному виробни-
цтві, виконували умови договору оренди, піклувалися про підви-
щення продуктивності земель, впроваджували високу культуру зем-
леробства, сприятимуть природовідновним роботам та вестимуть 
науково обгрунтоване і екологічно врівноважене землеробство.

У договорах, звичайно ж, буде пункт, згідно з яким банк матиме 
право будь-коли розірвати договір з орендарем, який ігнорує і не 
виконує договірні зобов’язання, шкодить природі. Інспектори земель-
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ного банку зможуть успішно і об’єктивно контролювати дотримання 
умов договору оренди орендарем і приймати відповідні рішення. 

Таким має бути стратегічний курс землекористування в Україні, 
тільки такий порядок дій приведе до бажаного результату і збереже 
для прийдешніх поколінь наш безцінний національний скарб – най-
родючіші всесвітньо відомі українські чорноземи.

Важливе стратегічне питання в землекористуванні – відносини з 
вітчизняними й іноземними корпораціями (агрохолдингами), що 
орендують близько 9 млн га наших земель. Вони зацікавлені у при-
дбанні паїв селян для тривалого використання. Варто визнати, що 
завдяки потужним агрохолдингам Україна стала лідером експорту 
зернових культур. В 2015 р. частка експорту становила 64%, реалі-
зували зернової продукції і соняшнику на 5 млн т більше, ніж у 
попередньому році, але Україна через цінову політику недооотрима-
ла близько 3 млрд дол. США [5]. Інший аспект господарювання –  
екологічний і соціальний. Адже агрохолдинги спеціалізуються на 
вирощуванні експортоорієнтованих сільськогосподарських культур, 
що виснажують природні ресурси поряд із сировинною експлуатаці-
єю аграрного сектора. А це знижує частку готових продуктів хару-
вання. Соціальною проблемою є скорочення робочих місць – осна-
щена сучасною технікою команда 50 механізаторів може впорати за 
сезон 15–18 тис. га. Недобросовісна конкуренція за оренду землі 
розоряє середній і малий бізнес, що є основою середнього класу й 
індикатором добробуту будь-якої держави.

Великий капітал в останнє десятиліття особливо інтенсивно ро зоряє 
і поглинає фермерські господарства, які мали б відродити благополуч-
чя нашої держави. Із зменшенням роздрібного товарообороту вартість 
основних засобів останнім часом знизилась з 7,6 до 2,8%, а надхо-
дження іноземних інвестицій майже удвічі – з 2,1 до 1,2% [5]. Процес 
монополізації землі забирає в хлібороба останню надію – права на 
власну землю, де він проживає. І знову, як за Т.Г. Шевченком – жи-
вемо на своїй, але чужій землі. Колізії вітчизняного і міжнародного 
права віддають нашу землю в тривалу оренду. І саме могутні агро-
холдинги перешкоджатимуть відновленню басейнів малих річок, адже 
на 100% там орендовані ними паї, бо іншої землі у нас немає. Агре-
сивна агрохолдинізація сільського господарства України, якщо її не 
зупинити, спричинятиме і далі знищення українського села через 
ліквідацію малого і середнього бізнесу. Тому уряду України треба не-
гайно розробити низку законодавчих актів, де передбачити неможли-
вість придбання нашої землі агрохолдингами, і, можливо, скорочення 
термінів або припннення дії договору оренди розпайованої землі.

Тому споживацьке ставлення до землі – «купи–продай» – не тіль-
ки шкідливе, а й злочинне, бо породить небаченого розмаху корупцію, 
лиходійства, збіднення природи і суспільства. Тільки послідовний і 
виважений системний підхід до земельних відносин, які у всі часи 
були найболючішими і найскладнішими, забезпечить успіх у прове-
денні ефективних земельних реформ. Тож спочатку вилікуємо нашу 
хвору землю, допоможемо середньому бізнесу, розробимо і приймемо 
відповідні закони і запровадимо земельні реформи в інте ресах сіль-
ських громад, згуртованих навколо басейнів малих річок. Викуп паїв 



89
Стратегічне управління земельними ресурсами в Україні в контексті екологічного відновлення 
басейнів малих річок

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
8
. 
—

 №
 1

4

державою, продаж сільськогосподарських земель фермерам і місцевим 
кооперативам, самоорганізація аграрних спілок і кооперативів – ось 
той напрямок, який виведе Україну на серединний шлях, де панува-
тимуть добробут і злагода українського народу у Чесній Україні.

Висновки

1. Визначено український курс землекористування в аспекті зе-
мельних відносин і сформовано запит щодо необхідності відкриття 
в Україні ринку землі.

2. Визначено передчасним перетворення землі в товар у зв’язку з 
суцільною деградацією природних біоценозів і агроландшафтів та необ-
хідністю проведення відновлення басейнів малих річок, де невчасна 
власність на землю стане бар’єром для проведення меліоративних робіт.

3. Визначено, що у користуванні сучасних агрохолдингів знахо-
диться більше 50% земель, що послідовно зменшує частку малого і 
середнього бізнесу і стане помітним гальмом у проведенні земельних 
реформ та рекреаційних робіт в басейнах малих річок.

4. Визначено доцільність адміністративних реформ за басейновим 
принципом з утворенням громад, повітів, районів, областей і країв 
за розмірами басейнів річок.

5. Рекомендовано розробити і прийняти низку законів України 
щодо земельних відносин з наступним відкриттям у відновлених 
басейнах малих річок ринку землі для фермерських господарств і 
місцевих кооперативів-землевласників з поступовим звуженням і 
припиненням орендних відносин з великими вітчизняними і інозем-
ними агрохолдингами, згідно з аграрним законодавством.
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Стаття до редакції журналу надійшла: 03.03.2018 р.

Strategic management of land resources in Ukraine in the 
context of environmental recovery of small recreation basins

Abstract. The strategic directions of land use in Ukraine are considered through 
restoration of degraded ecosystems in the basins of small rivers, overcoming 
monopoly in land use, drafting, adoption and implementation of legislative acts on 
land reform in order to purchase land shares by the state and introducing a land 
market for farmers and local cooperatives for restoration purposes. small and 
medium-sized businesses after carrying out reconstruction works in the basins of 
small rivers.

Key words: land resources, land management, agroholdings, land use, lease, 
land shares, terms of sale, land degradation, small rivers, basin approach.
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МУЛЬТИМОДАЛЬНИМИ ВАНТАЖНИМИ  

ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ

Анотація. У статті розглядаються проблеми використання мультимодальних 
перевезень вантажів, де передбачено доставку вантажу автомобільним та за-
лізничним видами транспорту. На основі проведених досліджень пропонується 
удосконалена методика вибору оптимального використання різних видів тран-
спорту для міжнародного перевезення вантажу. 
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Постановка проблеми. Нині найголовнішою проблемою при тран-
спортуванні вантажів автомобільними магістралями України є їхня 
значна завантаженість. Одним із найбільш дієвих способів розванта-
ження міжнародних автомобільних трас може стати використання 
контейнерних перевезень – транспортування контейнерів з вантажа-
ми залізницею.

Впровадження прямих змішаних перевезень в Україні є актуаль-
ною темою, оскільки вони мають низку значних переваг над звичай-
ними автоперевезеннями: менша, у порівнянні з іншими видами 
транспорту, вартість перевезень; незначний транзитний час; збере-
ження вантажів на шляху транспортування; прискорені митні та 
прикордонні процедури оформлення документів; зменшення негатив-
ного впливу на довкілля.

Нині спостерігається швидке зростання контейнерних перевезень, 
які максимально відповідають вимогам ринкової економіки. Вони 
стають невід’ємною частиною товаросупроводжувальної розподільчо-
складської системи, що забезпечує безперебійну доставку різної про-
дукції в торгову мережу, а також вантажів виробничо-технічного 
призначення в галузі промислового виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основною стратегією 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності України був визначений 
європейський вибір і, зокрема, інтеграція до Європейського Союзу. 
Такий вибір, безумовно, має об’єктивну основу. Україна є однією з 
найбільших європейських країн, яка вигідно розташована в центрі 
Європи, тому може бути сполучною ланкою між Заходом і Сходом. 
Уже зараз серед регіонів світу, з країнами яких Україна торгує, 
перше місце посідає Європа – 22,8% у вітчизняному зовнішньотор-
говельному обороті, зокрема 22,1% – в експорті й 23,4% – в імпор-
ті [1].

Аналіз вартісного обсягу операцій зовнішньої торгівлі дає змогу 
виявити, що імпорт товарів значно перевищує експорт, а також тен-
денції щодо скорочення обсягів експорту та імпорту з 2013 року до 
зростання темпів падіння у 2016 році[1]. Позитивне сальдо в 2015 
році, на відміну від попередніх періодів, що свідчить про переважан-
ня обсягів продажу товарів та послуг на зовнішні ринки над купів-
лею іноземних, обумовлені більш швидкими темпами падіння імпор-
ту, ніж експорту. Транспортна система України складається з різних 
видів транспорту. Кожен з них має свою специфіку. Для забезпечен-
ня роботи господарства країни всі види транспорту повинні бути 
взаємопов’язані та працювати злагоджено. Загальна транспортна 
мережа України має 21,6 тис. км залізничних колій, 168,2 тис. км 
автомобільних доріг з твердим покриттям, 4,8 тис. км магістральних 
нафтопроводів, 40,1 тис. км газопроводів та 1,0 тис. км аміакопро-
водів, 2,1 тис. км експлуатаційних річкових судноплавних шляхів 
з виходом до Азовського та Чорного морів [1]. Одним з основних 
видів транспорту з перевезення вантажів та пасажирів є залізничний. 
транспорт. Він виконує значний обсяг внутрішніх та експортно-ім-
портних перевезень. 
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Згідно з розподілом вантажопотоку автомобільний та залізничний 
транспорт використовується найчастіше. Порівнюючи 2016 і 2017 
роки можна відзначити зменшення вантажообігу залізничним тран-
спортом – на 3%, автомобільним – на 1% та річковим – на 0,1%, 
показники морського та авіаційного транспорту залишаються не-
змінними. При дослідженні вантажопотоків в Україні виявлено, що 
не всі види транспорту використовуються однаково, тому є необхід-
ність перерозподілу вантажопотоків й на інші види. Взаємодія та 
злагоджена робота різних видів транспорту сприятиме зростанню 
обсягів вантажопотоків, поліпшить роботу транспортної системи 
країни та стане фундаментом для формування мультимодальної тран-
спортно-маршрутної мережі України.

Автотранспортні підприємства України на ринку міжнародних 
вантажних перевезень задіяні щодо експорту, імпорту та транзиту 
вантажів. Територією України проходять такі міжнародні автотран-
спортні коридори: № 3, № 5 і № 9. Найбільша щільність експортних 
та імпортних вантажних перевезень на польській, російській та 
молдавській ділянках державного кордону, транзитних – з російської 
та білоруської ділянок в Європу [2].

Прогрес у розвитку інформаційно-комунікаційних та цифрових 
технологій суттєво змінює способи організації транспортно-логістич-
ної діяльності. Тому складно уявити транспортну галузь розвиненої 
держави без сучасних мультимодальних перевезень, основними пере-
вагами яких є: прискорена доставка, схоронність перевезених ван-
тажів, конкурентоспроможна вартість перевезення, прискорена об-
робка поїзда на кордоні, скорочення часу доставки вантажів одер-
жувачам за принципом «від дверей до дверей». Розвитку 
транспортно-логістичних систем (надалі – ТЛС) та їхніх складових 
приділяють значну увагу усі країни світу. Важливим моментом у 
розвитку ТЛС є підвищення вимог до безпеки переміщення товарів 
і людей [3]. У сучасних умовах також формується новий вид підпри-
ємництва – глобальне логістичне провайдерство. Воно засноване на 
роботі великих провайдерських компаній, які співпрацюють з серед-
німи та малими підприємствами, сферою діяльності яких є регіо-
нальний, локальний рівень або спеціалізований сервіс.

Серед сучасних тенденцій транспортно-логістичних послуг варто 
особливо виділити централізацію логістичних функцій та поширення 
технології доставки «one-stopshopping», за якою експедитор відпо-
відає за реалізацію і доставку товару. З метою збільшення частки 
ринку транспортних послуг, що їм належить, компанії застосовують 
стратегії диверсифікації діяльності.

Транспортна логістика в цьому контексті має більшу економію 
за рахунок налагодженого ланцюга контейнерних вантажопереве-
зень і зниження факторів ризику [3]. Транспортно-логістичні під-
приємства, зазвичай, взаємодіють з великими промисловими і 
торговельними компаніями. Вони організовують підготовку до 
транспортування, завантаження, розвантаження, забезпечують весь 
комплекс перевезень «від дверей до дверей», надають експедитор-
ські послуги. 
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Подальший розвиток ТЛС України має пристосуватися до сучас-
них умов ринку завдяки інноваціям. Вони пов’язані з розвитком 
інтегрованих структур у вигляді кластерів, які характеризуються 
гнучкою спеціалізацією, здатністю до інновацій, можливостями 
ефективного використання матеріальних, фінансових та трудових 
ресурсів, клієнтоорієнтованістю, а також здатністю врахувати інте-
реси усіх зацікавлених сторін. У залежності від умов розвитку мо-
жуть бути створені транспортно-логістичні, транспортно-торговельно-
логістичні, транспортно-виробничо-логістичні кластери тощо [4]. Їх 
функціонування сприятиме розвитку сучасних логістичних техноло-
гій організації товароруху, технологій «justintime» (точно у термін) 
та «doortodoor» (від дверей до дверей); організації транспортно-роз-
подільчого процесу через мережу вантажних терміналів, на яких 
накопичуються і переробляються вантажі, сервісне обслуговування 
товарних потоків і доставка товару споживачеві.

Україна реально має перспективи щодо посилення своєї ролі не 
лише в експортному та імпортному напрямах, а покращення своєї 
конкурентної позиції як держави – транзитера міжнародних ван-
тажів. 

Розвиток транспортно-логістичної системи в сучасних умовах по-
винен спиратися на інноваційні методи організації, управління, 
маркетингу. Використання їх створить умови для ефективної конку-
ренції транспортних і логістичних підприємств, розвитку транспорт-
ної інфраструктури країни та її інтеграції з транспортно-логістични-
ми системами інших країн. 

Формулювання цілей статті. Розглядаючи сучасні світові тенден-
ції розвитку транспортно-логістичних систем, необхідно зазначити, 
що транспортно-логістична система України розвивається в напрям-
ку євроінтеграції та світової транспортно-логістичної системи. Щодо 
євроінтеграції, то Україна має розвивати транспортно-логістичну 
систему як інфраструктурну галузь, що сприятиме швидкому еконо-
мічному та соціальному розвитку країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. Міжнародна торгівля 
з кожним роком набуває нових масштабів. Щоб забезпечити швид-
кісну доставку товарів, все частіше використовується змішаний 
метод транспортування. До мультимодальних можна віднести пере-
везення вантажів кількома видами транспорту: автомобільний, по-
ві тряний, морський і залізничний. 

Мультимодальне перевезення передбачає доставку вантажу різни-
ми видами транспорту. Комбінація залізничного та автомобільного 
утворює ефективну та економічну систему контейнерних переве-
зень[5].

У сучасних видах доставки здебільшого використовується схема 
мультимодального перевезення. Особливість такого транспортування, 
що процесом керує один організатор. Тобто, фахівці логістичної 
компанії відстежують вантаж на всіх етапах його перевезення (рис. 1). 
При цьому власник вантажу може брати активну участь в організа-
ції процесу транспортування (підготовка транспорту, визначення 
маршруту) або не втручатися у роботу логістів (винятково оформлен-
ня документів).
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Рис. 1. Логістична схема організації взаємодії учасників  
мультимодального перевезення

Переваги мультимодального перевезення:
– підписанням необхідних договорів з будь-якими посередниками 

займається компанія, яка, власне, і організовує перевезення (тобто, 
за пошкодження у процесі доставки вантажу відповідає компанія – 
організатор міжнародного перевезення);

– таке перевезення вантажів зручне і ефективне (замовнику не 
потрібно витрачати час і зусилля на фінансові розрахунки з різни-
ми виконавцями і посередниками, оскільки всі питання вирішує 
одна юридична особа – логістична компанія;

– можна використовувати автопоїзди та контейнери будь-якого 
типу (кожна логістична компанія надає послугу збірних перевезень, 
що економить кошти і час);

– мінімальні витрати завдяки безперервному транспортуванню від 
одного терміналу до іншого;

– велика мережа терміналів у логістичних компаній (вони є прак-
тично в будь-якій країні і мають габаритні складські приміщення);

– якісний моніторинг перевезення вантажу.
Останнім часом перевезення вантажів контейнерами стають все 

більш популярними і актуальними. Вони – з найбільш безпечних 
й найбільш дешевих на ринку. Необхідний вантаж, багаж і навіть 
цінні речі надійдуть в будь-яку, навіть найвіддаленішу точку на-
шої планети. Вантажовідправник і одержувач упевнені в безпро-
блемному маршруті вантажу.

Переваги контейнерних перевезень:
– відсутність перевантаження товарів на прикордонних переходах 

при зміні залізничної колії; нижча вартість, ніж перевезення авто-
транспортом на далекі відстані;

– значне скорочення термінів доставки завдяки спрощеній систе-
мі митних формальностей і відсутності сортування на шляху про-
ходження;

– можна перевозити дрібні партії вантажів на далекі відстані в 
окремих середньотоннажних (3-і 5-тонних) контейнерах;

– значно пришвидшуються і полегшуються вантажно-розванта-
жувальні роботи, скорочується час доставки вантажу;
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– можна перевозити вантажі будь-якого типу – від промислового 
обладнання до продовольчих товарів;

– забезпечується збереження та конфіденційність вантажних від-
правлень;

– забезпечується стеження за проходженням контейнера.
Важливим етапом розробки технології перевезення вантажів є 

вибір схеми доставки. Головними факторами, що на неї впливають, 
є витрати на перевезення, продуктивність транспортних засобів, при-
буток і собівартість перевезення. Це є загальний показник роботи 
транспорту, тому при створенні моделі її обрано як критерій ефек-
тивності доставки вантажів залізничним і автомобільним транспортом 
прямим сполученням.

Для визначення собівартості перевезення необхідно вирахувати 
транспортні витрати при різних схемах доставки вантажу. Для по-
рівняння розглянуто такі схеми: доставка вантажу залізничним та 
автомобільним транспортом. Тут враховані витрати конкретної тех-
нологічної схеми.

Розроблена методика для вибору оптимальної системи перевезень 
різними видами транспорту, де враховано рекомендації для розра-
хунку мультимодальних перевезень [5, 6, 7].

Цю методику розглянемо за оптимальною системою перевезення 
вантажу маршрутом від міста відправлення: м. Козятин (Україна) 
до пункту призначення: м. Клайпеда (Литва) через Білорусь.

Оператором таких перевезень залізницями України є ВАТ «Укр-
залізниця», що має термінали у Києві, Дніпрі, Донецьку, Харкові, 
Луганську, Одесі, Чопі та здійснює комплексне транспортно-експе-
диційне обслуговування, використовує переваги комбінованих пе ре-
везень. Поїзди можуть перевозити 20-ти, 30-ти, 40- і 45-ти футові 
універсальні, рефрижераторні і танк-контейнери.

У поїздах комбінованого транспорту є вагони з універсальними і 
спеціалізованими контейнерами, спеціалізовані платформи, сформо-
вані зчепи з великотоннажними рефрижераторними контейнерами, 
вагони з автопоїздами, зйомними автомобільними кузовами, спря-
мовані на припортові станції України та Литви, а також на станції 
України, Литви та країну транзиту – Білорусь.

Для зменшення витрат на перевезення вантажу пропонуємо ко-
ристуватися мультимодальною системою доставки, а саме: комбінацію 
автомобільного та залізничного транспорту.

Автомобільна складова у змішаному сполученні включає розроб-
ку під’їзного маршруту до проміжної залізничної станції Козятин 
для подальшого перевантаження на контейнерний поїзд.

Загальний пробіг автомобільним транспортом за маршрутом 
м. Жовті Води – Козятин складає 472 км. Після перевантаження 
контейнера з автомобіля на платформу поїзда водій повертається до 
Жовтих Вод, а поїзд слідує за маршрутом Козятин – Клайпеда.

Визначаємо кілометраж маршруту контейнерного поїзда, трива-
лість рейсу та витрати на міжнародне перевезення вантажу. Пункт 
відправлення: м.Козятин (Україна); пункт призначення: м. Клайпеда 
(Литва); країна транзиту: Білорусь; швидкість руху поїзда – 34 км/год.
Митне оформлення на МЗПП – 2 години. Відстань між залізнични-



98 О.А.Чупайленко, О.С. Дудник, А.А. Дудник
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
8
. 
—

 №
 1

4

ми станціями Шепетівка (Україна) і Клайпеда (Литва) складає 
1243 км.

Розраховуємо години подолання шляху контейнерним поїздом і 
на проходження міжнародних залізничних пунктів пропуску за 
маршрутом Козятин – Клайпеда.

Тривалість доставки вантажу за удосконаленим маршрутом м. 
Жовті Води – м. Клайпеда – 3 доби 2 години.

Витрати на перевезення вантажу в змішаному сполученні з ви-
користанням методики розрахунку [5] складають: 718,41€.

Витрати за міжнародні перевезення вантажу на автомобільній 
ділянці маршруту (Са) та на залізничній (Сз) визначать загальні ви-
трати цього виду доставки за маршрутом м. Жовті Води – м Клай-
педа:

Сзаг = Са + Сз = 718,14 + 494,50 = 1213,91 €.

Отже, використання мультимодальної системи доставки, а саме: 
комбінація автомобільного та залізничного транспорту зменшить ви-
трати на перевезення вантажу. 

Порівняльна характеристика собівартості міжнародного переве-
зення вантажу за різних варіантів його доставки має відмінності. 
Специфічна методика визначення собівартості автомобільних пере-
везень. [6]. На відміну від залізничних вона визначається окремо 
для кожного напрямку, для завантаженого і порожнього автопоїзда, 
тому що це впливає на техніко-економічні показники – наприклад, 
на питомі витрати і ціну паливно-мастильних матеріалів. Собівартість 
перевезення визначаємо для обрання методу організації роботи воді-
їв. Розраховано витрати на виконання рейсу за двома маршрутами, 
діючий та запропонований (далі відповідно маршрут 1 та маршрут 
2) у прямому напрямку.

Загальні витрати перевезення вантажу автомобільним транспортом 
за першим маршрутом: С1 = 1914,10 €.

Загальні витрати перевезення вантажу автомобільним транспортом 
за другим маршрутом: С2 = 718,41 €.

Загальні витрати перевезення вантажу залізничним транспортом: 
Сз = 494,50 €.

Загальні витрати перевезення вантажу з використанням комбіно-
ваного транспортування:

Ск = С2 + Сз = 718,14 + 494,50 = 1213,91 €.

За результатами розрахунків вартості міжнародного рейсу у пря-
мому сполученні визначаємо техніко-економічні та фінансові показ-
ники [7].

Сума за перевезення вантажу для його власника залежить від 
варіанту доставки. Плата за контейнерне перевезення, по-перше, ви-
значається кон’юнктурою ринку автомобільних перевезень, по-друге, 
вона не може бути при цьому довільною, по-третє, має відповідати 
умові:



99Управління міжнародними мультимодальними вантажними перевезеннями 

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
8
. 
—

 №
 1

4

 Па > Пк > Пзк, (1)

де Па– плата за пряме автомобільне перевезення, €/конт;
Пзк – плата за контейнерне перевезення, €/конт.
Розмір плати за автомобільне перевезення, у €, можна визначити 

з урахуванням рентабельності за формулою:

 Па = Савт ⋅ (1+r),  (2)

де r – норма рентабельності (0,25)

Па = 1914,10 ⋅ 1,25 = 2392,63 €.

Розмір плати за контейнерне перевезення, у €, пропонується об-
раховувати за формулою:

 Пк = (Савт + Са) ⋅ (1+r), (3)

718,41+494,51,25 = 1517,39 €.

Згідно з проведеними розрахунками умова виконується:

2392,63 > 1517,39 > 618,13

Тобто, для вантажовласника комбіноване транспортування вигід-
ніше за автомобільне.

Висновки. Наведена удосконалена методика порівняльного розра-
хунку міжнародної доставки вантажу різними видами транспорту. 
Виконано порівняльну характеристику витрат міжнародного переве-
зення вантажу за різних варіантів його доставки. Розрахунки підтвер-
дили, що перевезення вантажу в змішаному сполученні на розгляну-
тому маршруті вигідніше за доставку автомобільним транспортом. 
Економія витрат при комбінованому перевезенні складає 37 % у по-
рівнянні з використанням тільки автомобільного транспорту.

Для того, щоб зробити Україну привабливою для іноземних переві-
зників, необхідно використовувати сучасні інформаційні технології з 
оптимізації схем міжнародних транспортних перевезень; створити пра-
вові, економічні, технічні, організаційно-технологічні, екологічні умо-
ви, максимально наближені до європейських. З цією метою потрібно 
провести: адаптацію національної нормативної бази до вимог Євросою-
зу та міжнародного транспортного права; техніко-технологічну модер-
нізацію транспортної інфраструктури міжнародного значення й пунктів 
перетину вантажів через державний кордон; удосконалення тарифно-
цінової та податкової політики у сфері міжнародного транзиту.
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Управление международными мультимодальными  
грузовыми перевозками

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы использования мульти модальных 
перевозок грузов, где предусматривают доставку груза авто мобильным и железно-
дорожным видами транспорта. На основе проведенных исследований предлагается 
усовершенствованная методика выбора оптимального использования различных 
видов транспорта для международных перевозок груза. Расчеты для определенного 
примера показали, что перевозка груза в смешанном сообщении на рассматриваемом 
маршруте выгоднее доставки автомобильным транспортом.

Для того, чтобы сделать Украину привлекательной для иностранных пере-
возчиков, необходимо использовать современные информационные технологии 
для оптимизации схем международных транспортных перевозок; создать право-
вые, экономические, технические, организационно-технологические, экологиче-
ские условия, максимально приближенные к европейским.

Ключевые слова: мультимодальные перевозки, оптимизация перевозок, 
экономическая эффективность.
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Management of international multimodal freight transportation

Abstract.The article deals with the problems of multimodal transport of cargo, 
which provides for the delivery of cargo by road and rail transport. On the basis of 
the conducted researches an advanced method of choice of an optimum use of various 
kinds of transport for the international transportations of a cargo is offered. 
Calculations for a certain example showed that the transportation of cargo in a mixed 
message on the route under consideration is more advantageous than delivery by road.

In order to make Ukraine attractive to foreign carriers, it is necessary to use modern 
information technologies for optimization of international transportation schemes; to 
create legal, economic, technical, organizational and technological, ecological conditions 
that are as close as possible to the European ones.

Keywords: multimodal transportation, optimization of transportation, economic efficiency.
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ  
ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ  

ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ

Анотація. У статті розглянуто методи стратегічного управління ресурсами 
підприємств туристичної галузі при реалізації напрямів інноваційної діяльнос-
ті. Визначені особливості ресурсного забезпечення стратегічного розвитку на 
основі інноваційного підходу у туризмі в сучасних умовах. Увага акцентується 
на методах стратегічного управління при використанні високоінтелектуального 
людського капіталу, інформації та сучасних технологій, а також щодо забез-
печення кредитно-фінансовими ресурсами та інвестиціями.

Ключові слова: туристичне підприємство, методи управління, стратегіч-
ний розвиток, ресурси підприємства, інновації.

Постановка проблеми. Туристична галузь суттєво впливає на 
економіку країни і розвиток регіонів, сприяє економічному зростан-
ню і створенню нових робочих місць, оскільки пов’язана із такими 
ключовими секторами економіки, як транспорт, послуги готелів та 
ресторанів, торгівля, будівництво, виробництво товарів народного 
споживання тощо.

Складний міжгалузевий комплекс, яким є туризм, використовує 
та поєднує сучасні економічні та технологічні можливості з надбання-
ми культурної і природної спадщини, а також традиціями та сучасною 
культурою, створює інноваційні види туристичних продуктів і послуг, 
змінює організацію виробництва і споживання традиційних продуктів, 
застосовує нові підходи у маркетингу та менеджменту.

Ефективне функціонування туристичного комплексу можливе за 
умови раціонального використання його ресурсного потенціалу: 
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 трудового, організаційного, фінансового, інвестиційного, матеріально-
технічного, інформаційного, просторового, інфраструктурного та ін. 
При цьому варто зауважити, що при створенні конкурентоспромож-
ного туристичного бізнесу і запровадженні інновацій провідна роль 
належить високоінтелектуальному людському ресурсу, інформації та 
сучасним технологіям, а також забезпеченню кредитно-фінансовими 
ресурсами та інвестиціями.

Питання стратегічного управління підприємствами галузі є досить 
актуальними, тому що важливо, наскільки його парадигма здатна 
збільшити шанси бізнесу на виживання, комерційні успіхи і забез-
печити стабільний розвиток. Бізнес вимагає спрощення, уніфікації 
методів і моделей управління для вирішення основних завдань стра-
тегічного розвитку в умовах постійних трансформацій.

Більшість керівників туристичного бізнесу інколи інтуїтивно роз-
робляють стратегії. Стратегічний менеджмент складний і непристо-
сований до умов туристичного ринку, тому дехто не розуміє методи-
ку його практичної реалізації. Проте зростання туристичного ринку, 
збільшення туристичних підприємств, розширення апарату управ-
ління та зміна вимог часто ускладнюють ефективну діяльність під-
приємства. Нині стратегічне управління підприємствами галузі з 
використанням традиційних методів та інтуїтивних підходів немож-
ливе, тому така діяльність більш ризикова, не пристосована до су-
часних вимог інноваційного розвитку і не дає бажаного результату. 
Необхідно скрупульозно досліджувати методи стратегічного управ-
ління ресурсами туристичних підприємств в умовах запровадження 
інновацій. 

Аналіз основних напрямів досліджень цієї проблеми. Перекон-
ливою є думка багатьох вчених в галузі управління (О. Віханського, 
П. Друкера, В. Кінса, Ф. Котлера, М. Портера, Дж. Еванса, І. Ан-
соффа, Г. Мінцберга та інших) стосовно стратегічного менеджменту. 
Це – один із найважливіших інструментів збереження і розвитку 
підприємств з їхніх можливостей і переваг в складних умовах гос-
подарювання та зростання конкуренції. Досліджуючи розвиток ту-
ристичної галузі в останні роки післякризового економічного роз-
витку та загострення соціально-економічних викликів в Україні, 
автори: І. Бурнашов, А. Глєбова, Г. Михайліченко, К. Жураєва, 
Л. Чорна, Ю. Маковей та інші відзначають позитивну роль анти-
кризового та стратегічного менеджменту в умовах запровадження 
інновацій – основної складової стратегії розвитку і головної конку-
рентної переваги [1, 2].

 Мета цієї публікації – дослідження особливостей управління 
підприємствами у сфері туризму при виборі діяльності та запрова-
дженні інновацій, обґрунтування методів стратегічного управління 
із використанням ресурсів інноваційного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. За даними останнього 
Світового барометра туризму, у період із січня по серпень 2017 року 
зросла кількість міжнародних туристичних маршрутів у багатьох 
напрямках, відновлено туризм у країнах, не досить безпечних остан-
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німи роками (загалом – це 7%, що значно перевищує темпи зрос-
тання у попередні роки). 

Зросла кількість іноземних туристів (мандрівників на добу) у 
Європейському регіоні (+ 8%), у країнах Південної та Середньої 
Європи (+ 12%) та Західної Європи (+ 7%), які відновилися після 
незначного попиту на міжнародний туризм у 2016 році. У період із 
січня по серпень 2017 року туристична акивність зросла на 6% у 
Північній Європі та на 4% – у Центральній та Східній Європі.

“Туризм – це головний генератор економічних двигунів та за-
йнятості, що сприяє покращенню життєдіяльності мільйонів людей 
у всьому світі”, – заявив Генеральний секретар ЮНВТО Талеб Рі-
фай [3].

На ефективне функціонування підприємств туристичної галузі в 
Україні, навіть за умов їх самостійної діяльності, впливає залучення 
інвестицій як безпосередньо в індустрію туризму, так і в суміжні 
галузі, що сприяють розширенню пропозицій туристичних послуг, 
забезпечують їх якість та різноманітність. 

На жаль, інвестицій в національну економіку недостатньо, вона 
недофінансована через проблеми і ризики щодо прозорого і безпеч-
ного ведення бізнесу в країні, яка реформує економічний і суспіль-
ний розвиток в умовах військової агресії.

Так, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України на 
31.12.2016 р. становив 37,7 млрд дол. США і зменшився порівняно 
з попереднім роком на 11,2%, у 2015 році падіння дорівнювало 
24,2%. За нашою оцінкою, не більше 0,2% загального обсягу інвес-
товано у сферу туризму та пов’язані з ним види діяльності [4].

Індекс капітальних інвестицій в економіку у 2016 році уперше 
за останні чотири роки зріс на 18%. Проте за видом економічної 
діяльності, зокрема й туризму, наявна волатильна динаміка, падіння 
індексу у 2016 році більше, ніж на 22%. Це свідчить про низький 
рівень державної фінансової підтримки та її нестабільність і стримує 
туристичну діяльність в Україні. Особливо це відчутно в умовах 
економічної кризи.

Незважаючи на складне економічне становище країни та військо-
ві дії на сході, українська туристична сфера використовує досвід 
загальносвітового розвитку туризму.

Зростання протягом останніх двох років загальної кількості 
суб’єктів туристичної діяльності, як юридичних, так і фізичних осіб, 
чисельності штатних працівників на підприємствах галузі, а також 
доходів від надання туристичних послуг демонструє таблиця 1.

Таблиця 1
Основні показники діяльності суб’єктів туристичної діяльності України

2015 2016

1 2 3

Юридичні особи

Кількість суб’єктів турис-
тичної діяльності, од.

1785 1838
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1 2 3

Середньооблікова кількість 
штатних працівників, осіб

8086 8545

З них мають вищу або се-
редню спеціальну освіту в 
галузі туризму

3735 3723

Дохід від надання туристич-
них послуг (без ПДВ, акциз-
ного податку та аналогічних 
платежів), тис. грн

4797731,6 11522520,4

Фізичні особи-підприємці

Кількість суб’єктів турис-
тичної діяльності, од.

1397 1668

Середньооблікова кількість 
штатних працівників, осіб

1502 1867

З них мають вищу або се-
редню спеціальну освіту в 
галузі туризму

694 763

Дохід від надання туристич-
них послуг (без ПДВ, акциз-
ного податку та аналогічних 
платежів), тис. грн

217617,6 413161,3

Джерело: [4].

Ефективне функціонування туристичного комплексу можливе за 
умови раціонального використання його ресурсного потенціалу. Ця  
економічна функція пов’язана з фінансовими, матеріально-технічни-
ми, трудовими, інформаційними та іншими ресурсами, які викорис-
товують суб’єкти туристичної діяльності.

Важливу роль у туристичному бізнесі відіграють трудові та ін-
формаційні ресурси, без яких неможливий розвиток послуг, що від-
повідають вимогам інтелектуального суспільства. 

Деякі вчені вважають, що конкурентоспроможний бізнес потребує 
освіченої та творчої ініціативи працівників у всіх сферах діяльнос-
ті. В розвинутих країнах кваліфікованих працівників, наприклад, 
в Японії – 72%, Кореї – %, Німеччині – 56%, США – 43%).[5]. 

У туристичній сфері України, за даними 2017 року, кваліфікова-
ними є 43,6% працівників. Тому серед інтелектуальних туристичних 
ресурсів особлива увага приділяється інноваційним продуктам і під-
приємницьким здібностям працівників. 

Управління трудовими ресурсами – це певна концепція, яка спря-
мована на досягнення туристичним підприємством успіху у ринко-
вому середовищі методами мотивації та стимулу персоналу. Персо-
нал – це важлива складова успіху у розвитку підприємства чи ор-

Закінчення таблиці 1
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ганізації, креативне мислення та колективна робота реалізують цілі 
туристичного підприємства.

Управління людським ресурсом ефективне при використанні по-
тенціалу кожного працівника. Людський потенціал поєднує сукуп-
ність здібностей, мотивації та креативність в людях, а отже, і в ор-
ганізації, де вони працюють.

Ефективнe функціонування будь-якого підприємства насампeред 
зумовлене професійним рівнем його пeрсоналу. Конкурeнто спро-
можність підприємства на ринку забезпечує постійне підвищення 
фахового рівня працівників. Пeрсонал у сyчасних yмовах має бути 
високooсвічeним, володіти висoкою загальною кyльтурою, 
стратeгічним мислeнням й eрудицією. Oрганізація профeсійного 
рoзвитку – одна з основних функцій управління персоналом. Однак 
деякі керівники іноді недооцінюють впливу його методів в турис-
тичній галузі, що притаманне сучасному менеджменту і активно 
застосовується у країнах Заходу. Це і є головною перешкодою до 
ефективного управління.

В умовах нестабільності економічного розвитку доцільно постійно 
удосконалювати форми та методи управління персоналом із викорис-
танням таких складових: 

1) економічні (мають формувати економічну зацікавленість людей 
у ефективній праці);

2) адміністративні (забезпечують функціонування підрозділів, на-
лагодження потоків інформації; організовують процес управління по 
вертикалі та горизонталі);

3) соціально-психологічні (створюють здоровий психологічний 
мікроклімат в колективі, налагоджують відносини між формаль-
ними і неформальними групами та сприяють формуванню особис-
тості, вихованню патріотичних рис громадянина України). 

Варто зауважити, що будь-які економічні методи неефективні без 
організаційно-адміністративного керівництва, що забезпечує чіткість, 
дисциплінованість і порядок роботи в колективі. Адміністративні ме-
тоди управління виконують найважливішу функцію – організацію 
колективу. Організаційно-адміністративна діяльність координує дії 
підлеглих. Тому важливо обрати оптимальне поєднання – раціональне 
співвідношення організаційно-адміністративних і економічних методів. 

Соціально-психологічні методи управління врахувують психоло-
гічні фактори для організації результативої праці. Вони допомогають 
сформувати колектив із спільними цілями і завданнями. Соціологіч-
ні дослідження свідчать, що успіх господарської діяльності керівни-
ка на 15% залежить від його професійних знань, а на 85% – від 
уміння працювати з людьми [6]. 

На практиці управління, зазвичай, одночасно застосовують різні 
методи і їх комбінації.

Надмірне прагнення отримувати прибуток за рахунок викорис-
тання туристичних ресурсів потребує координації туристичного 
бізнесу, де особливу роль відіграють інформаційні ресурси. Систе-
ма управління діяльністю суб’єктів туристичного бізнесу в межах 
самих підприємств вимагає вдосконалення методики щодо ефек-



107Стратегічне управління ресурсами туристичного підприємства на базі інноваційних підходів

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
8
. 
—

 №
 1

4

тивного використання їх ресурсного потенціалу, що сприятиме 
зростанню їх конкурентоспроможності. 

Володіння інформацією допомагає туристичним підприємствам 
передбачити перспективи розвитку, а сама інформація стає ресурсом 
забезпечення конкурентоспроможності. Інформаційний ресурс – 
стимул та рушій формування, відтворення та використання потен-
ціалу туристичних підприємств, є каталізатором соціальних, гос-
подарських та суспільних процесів економіки знань.

Останнім часом активно вивчаються та досліджуються окремі 
аспекти впливу інформації та інтелектуальних ресурсів для забез-
печення конкурентоспроможності компаній, місце та роль інформа-
ційних технологій в системі менеджменту на підприємстві, способи 
управління інформаційними ресурсами та запровадження стратегіч-
них методик на основі та з використанням інформаційних техноло-
гій для забезпечення успішного розвитку підприємств [7,8,9]. 

Нині інформація – важливий стратегічний ресурс, що забезпечує 
конкурентоспроможність туристичного підприємства на різних етапах 
управління, як відображено в таблиці 2. Ефективний розвиток під-
приємства стимулює стратегічне управління із аналізом зовнішніх і 
внутрішніх показників стану та динаміки конкурентних переваг 
компаній, які надають стратегічну інформацію. 

Аналіз інформаційних потреб сучасних суб’єктів туристичної ді-
яльності та споживачів туристичних послуг підтверджує актуальність 
інформаційного забезпечення та його змістовний розвиток у напрям-
ку нового гуманістичного розуміння відпочинку і туризму, орієнто-
ваного на задоволення духовних, емоціональних, культурних та 
освітніх запитів людей. Тому серед прогресивних форм інформації в 
системі сучасних соціальних комунікацій усе вагомішою стає упо-
рядкована та опрацьована, доступна у комп’ютерних мережах.

Таблиця 2
Потреба в інформації в процесі стратегічного  

управління ресурсами туристичних підприємств

Фаза Етап Інформація, що використовується

Стратегічне  
планування

Визначення місії та  
цілей

Загальна інформація про на-
вколишнє середовище, потен-
ційні ринки

Аналіз зовнішнього  
середовища

Інформація про можливості та 
загрози, сильні і слабкі сторо-
ни потенціалу підприємства

Аналіз стратегічного 
положення підприєм-
ства на ринку

Оцінка привабливості галузі, 
динаміки розвитку, частки 
ринку, життєвого циклу, ана-
ліз конкурентоспроможності

Вибір стратегії
Рекомендації стратегічного 
аналізу, врахування компе-
тенцій персоналу

Оцінка вибраного  
варіанту стратегії

Інформація про відповідність 
обраної стратегії ситуаційним 
особливостям на різних про-
міжках часу

Виконання стратегії Інформація про хід і заходи 
щодо реалізації
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Стратегічне  
планування

Контроль

Інформація про результати 
діяльності підприємств на 
ринку, які стали наслідком 
виконання стратегії

Управління за допомо-
гою вибору стратегіч-
них позицій

Дані стратегічного аналізу, 
інформація про ресурсний по-
тенціал підприємства

Стратегічне  
управління 

в реальному часі

Ранжування  
стратегічних завдань

Визначення першочергових на-
прямків діяльності на основі 
обґрунтованої стратегії із вра-
хуванням найсуттєвіших змін 
у зовнішньому середовищі

Управління за  
слабкими сигналами

Інформація про слабкі сигна-
ли, дані оцінки ступеня впли-
ву існуючих загроз на потен-
ціал підприємства

Управління в умовах 
стратегічних несподіва-
нок

Моніторинг навколишнього 
середовища щодо можливостей 
і загроз в процесі управління

Джерело: [10].

До факторів забезпечення конкурентоспроможності туристичного 
підприємства із використанням інформаційних ресурсів відносять: 

1) переоцінку значення, ролі та місця інформаційних ресурсів в 
системі стратегічних активів компанії; 

2) набір технічних рішень створення дієвих та ефективних інфор-
маційних систем комплексного характеру; 

3) доцільність органічного інтегрування програмного забезпечен-
ня управлінських та інших рішень на вітчизняних туристичних 
підприємствах у створення збалансованої комплексної системи управ-
ління ресурсним потенціалом для досягнення стратегічних цілей 
підприємства. 

Фінансові ресурси фірми також істотно впливають на вибір стра-
тегії. Будь-які зміни в її роботі, наприклад, вихід на нові ринки, 
розроблення нового продукту і перехід у нову галузь, потребують 
великих фінансових затрат. Тому фірми із великими фінансовими 
ресурсами або ж мають легкий доступ до них, під час вибору стра-
тегії розвитку можуть обирати із більшої кількості варіантів, ніж 
фірми з обмеженими фінансовими можливостями.

Зобов’язання підприємства щодо попередніх стратегій створюють 
певну інерційність у розвитку. Проте неможливо повністю відмови-
тися від них у зв’язку з переходом до інших. Тому при виборі ново-
го напряму необхідно враховувати той факт, що деякий час ще ді-
ятимуть зобов’язання попередніх періодів, які відповідно стримува-
тимуть або коригуватимуть можливості реалізації нових стратегій. 
Ці питання потребують подальших досліджень.

Висновки. Більш ефективне використання ресурсного потенціалу 
підприємств туристичної сфери із застосуванням методів стратегіч-
ного менеджменту має сприяти підвищенню рівня їх конкуренто-
спроможності.

Закінчення таблиці 2
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Аналіз свідчить, що конкуруючі туристичні фірми стратегічні 
методи застосовують як зокрема, так і в поєднанні:

– розвиток виробництва нинішнього туристичного продукту за 
сформованими напрямками;

– розширення географії поїздок, формування і продаж послуг за 
рахунок нових регіонів туристичного призначення;

– залучення подібних сфер туристичної діяльності, зокрема й 
через створення нових підприємств.

При розробці методів управління людськими та інформаційними 
ресурсами доцільно більше уваги приділяти розвитку інтелектуаль-
но-інноваційної складової діяльності туристичних підприємств.
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Аннотация. В статье рассмотрены методы стратегического управления ре-
сурсами предприятий туристической отрасли при реализации направлений ин-
новационной деятельности. Определены особенности ресурсного обеспечения 
стратегического развития на основе инновационного подхода в туризме в 
современных условиях. Внимание акцентируется на методах стратегического 
управления при использовании высокоинтеллектуального человеческого капи-
тала, информации и современных технологий, а также относительно обеспечения 
кредитно-финансовыми ресурсами и инвестициями.

Ключевые слова: туристическое предприятие, методы управления, стра-
тегическое развитие, ресурсы предприятия, инновации.
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Abstract. The article deals with the methods of strategic management of 
resources of enterprises of the tourism industry in the realization of the directions 
of innovation activity. The features of the resource provision of strategic 
development based on the innovative approach in tourism in the present conditions 
are determined. Attention is focused on methods of strategic management using 
highly intelligent human capital, information and modern technologies, as well as 
providing financial and financial resources and investments.
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УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРИ 
ФОРМУВАННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Анотація. Стаття містить інноваційні прикладні рекомендації щодо вико-
ристання науково-дослідного потенціалу для сталого розвитку туристичної ін-
дустрії. Автори обґрунтовують доцільність створення лабораторій нового типу 
для дослідження туристичної індустрії, описують методи роботи тих, які вже 
створені в регіонах України (в Києві, у Львові) – це лабораторії інноваційних 
технологій в туризмі, метою функціонування яких є підвищення якості підго-
товки кадрів для туристичної індустрії регіонів та її сталого розвитку.

Ключові слова: туризм, науково-дослідний потенціал, навчальна лаборато-
рія інноваційних технологій.
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Постановка проблеми. Нинішні процеси змушують Україну шу-
кати своє місце у світовій туристичній індустрії. Український пас-
порт, рейтинг якого в останні роки підвищується, дає можливість 
українцям відвідувати 114 країн.

Туризм для більшості пов’язаний з відпочинком, новими вражен-
нями, задоволенням. Він міцно увійшов в життя людини з її щирим 
прагненням відкрити і пізнати незвідані краї, пам’ятники природи, 
історії та культури, звичаї і традиції різних народів. Поступово, з 
розвитком цивілізації, формувався світовий туристичний простір. 
Тому не випадково туризм стає предметом уваги і дослідження між-
народних інституцій, науково-дослідних установ, математичної ста-
тистики, логістики, економіки.

Дослідження наукових джерел. Як свідчить економічний аналіз, 
туризм у світі є однією з найбільших високодохідних і найбільш 
динамічних галузей економіки. У сфері туризму зайнято понад 250 млн 
чоловік, тобто кожен десятий працівник. На його частку припадає 
7% загального обсягу інвестицій, 11% – світових споживчих витрат, 
5% – всіх податкових надходжень і третину світової торгівлі послу-
гами. Для наукових досліджень туризм є цікавим тим, що він ефек-
тивно впливає на такі ключові сектори господарства, як транспорт 
і зв’язок, торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво 
товарів народного споживання і багато інших. Науково на прикла-
ді багатьох успішних проектів макророзвитку і, в першу чергу, Ли 
Куан Ю із Сингапура, досліджено, що туризм є каталізатором ста-
лого розвитку. Він розглядається як одна з найбільш дохідних, що 
інтенсивно розвиваються, галузей світового господарства. Про це 
свідчить той факт, що у нинішньому десятилітті частка міжнарод-
ного туризму – 5% світового ВВП і 6% – загального експорту. 
Кількість міжнародних туристських відвідувань наближається до 
мільярда. 

Нині, наприкінці періоду «2020», туризм набирає потужних тем-
пів розвитку. І це на тлі погіршення загальноекономічної ситуації 
у більшості країнах у зв’язку з світовою економічною ситуацією. 
Об’єктивне пояснення цього явища науковці вважають у наступному: 
зі збільшенням вільного часу на тлі погіршення загальноекономічної 
ситуації в рекреаційній поведінці населення з’являються дві головні 
тенденції – дроблення відпускного періоду і зростання нетривалих 
поїздок. Це не єдиний, але дуже важливий фактор, що впливає на 
туристичний потік.

Виклад основного матеріалу. Завдяки дослідженню кореляційних 
зв’язків та протиріч наука розробляє інноваційні моделі та техноло-
гії управління ринком туристичних послуг. Науково-дослідна робота 
базується на інформаційному забезпеченні, до якого наука ставить 
високі вимоги щодо достовірності первинних джерел. На жаль, ста-
тистика туризму має багато прикладів відсутності якісної достовірної 
первинної інформації. Один з таких – кількість нетривалих поїздок 
із прикордонних зон.

Такий вид об’єднує прикордонний рух та комерційний туризм. 
Інформація народжується в місцях контактів з клієнтами, вносить-
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ся до облікових баз, аналізується адміністраторами і подається в 
акумульованому вигляді до статистичних органів. Недосконалість 
такого інформування в тому, що випадки нелегальних послуг не 
охоплені публічним відкритим адмініструванням. 

Нині не існує статистичних даних, скільки з числа нетривалих 
відвідувань у прикордонних зонах було саме туристів у класичному 
розумінні цього явища. Недосконалий облік зокрема у прикордонній 
зоні «Польща –Україна», де серед короткотермінових туристів до 
30% можуть складати прикордонні міграції, а це або 30-кілометро-
ва зона «30 +», або перетин кордонів всередині села (якщо кордон 
його поділяє, до родичів). Такі приклади є у будь-якій країні. Впро-
вадження публічного адміністрування туристичних послуг запобіга-
тиме таким явищам.

Є велика кількість безсумнівних показників, де виконавці турис-
тичних послуг звітують до статистичних органів. У цих туристичних 
закладах адміністрування модернізоване у відповідності до вимог 
часу, побудоване на принципах публічності і прозорості. Зазвичай, 
такими вважаються дані щодо загальної кількості: готелів, хостелів, 
спеціалізованих засобів розміщення, зіркових закладів.

Труднощі в отриманні якісних інформаційних джерел не єдиний 
їх недолік. На жаль, їх дуже багато, але, незважаючи на це, туризм 
стає справжньою наукою. Створюються навчальні лабораторії з ту-
ризму, лабораторії готельної справи і хостелів, навчально-лаборатор-
ні комплекси харчування та готельного сервісу, лабораторії іннова-
ційних технологій в туризмі, лабораторії товарної експертизи та 
митної справи. Такі лабораторії створені у Львівському інституті 
економіки і туризму [1], у ДВНЗ «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана» та інших наукових 
установах з підготовки туристичних кадрів.

Мета статті. Обгрунтувати доцільність створення лабораторій 
інноваційних технологій в туризмі для підвищення якості підготов-
ки кадрів для туристичної галузі та її сталого розвитку.

Лабораторії інноваційних технологій в туризмі створюються як 
науково-дослідна база, як центри апробації новітніх, удосконалених 
технологій як у прикладній туристичній галузі, так і в процесах 
підготовки кадрів для оновленої туристичної індустрії. Вони сприя-
ють підвищенню якості викладання наукових дисциплін «основи 
туризмознавства», «географія туризму», «рекреологія», «туроперей-
тинг», «економіка туризму» та ін.

Основна діяльність лабораторій спрямована на генерування та 
просування інноваційних ідей в сучасному туризмі, створення спри-
ятливих умов для розвитку наукових засад туризмознавства, про-
ведення експериментальних досліджень в туристичній галузі, науко-
вих логістичних підходів у формуванні туристичних маршрутів, 
наукового ціноутворення в сфері туристичних послуг. Цікавим і 
гідним запозичення є досвід Львівського інституту економіки і ту-
ризму[1] та ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» спрямованістю своєї діяльності: досліджен-
ня, освіта, інформаційна діяльність.
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Лабораторії інноваційних технологій в туризмі використали цей 
досвід, та за власною ініціативою багато вітчизняних ДВНЗ готують 
туристичні кадри науковців-дослідників та аналітиків з туристичної 
діяльності. У цих вузах передбачено залучення студентів до науково-
дослідницької роботи, проведення на базі лабораторії відкритих се-
мінарів, лекцій-бесід, вікторин. Завдяки такому підходу підвищу-
ється рівень знань студентів – майбутніх фахівців туристичної га-
лузі, їм надаються консультації з навчальної програми, курсових та 
дипломних робіт, вони отримують навички зі створення творчих 
робіт та написання наукових статей. Інформаційний сектор продо-
вжує роботу двох попередніх, трансформує їх результати в наукові 
конференції, круглі столи, семінари, методичні розробки для викла-
дачів та ін. [1].

У 2017–2018 роках авторами цієї статті в ДВНЗ «Київський на-
ціональний економічний університет імені Вадима Гетьмана» проана-
лізовано прагнення студентів спеціальності «Туризм» працювати на 
«науковій ниві». Результати перевищили очікування. Зокрема, дис-
ципліна «Основи наукових і практичних досліджень» задекларована 
як «вибіркова», а ми зафіксували чисельні інтегровані академічні 
групи, які бажали займатись науковими дослідженнями. Пріоритет-
ними темами, які студенти обирають для дослідження, є ті, що 
пов’язані з інтернет-технологіями [2]: 

– система бронювання готелів та продаж квитків локост-переві-
зників у простих веб-базових платформах;

– концепція SUNFAMILICLUB;
– практичний курс використання системи онлайн бронювання 

авіаперельотів та готелів; консолідатор авіаквитків.
Цікавими для студентів є питання, що пов’язані з концепцією 

сталого розвитку, зокрема: природоохоронні та екологічні, наукової 
організації туризму, наприклад:

– Проблеми сучасної дієтології.
– ГМО у продуктах.
– Харчовий фольклор.
– Активний та екологічний туризм.
– Тайни світового океану.
– Туристи! Відремонтуємо планету.
– Мандрівка світовим океаном.
– Магазин круїзів та подорожей.
– Національні туристичні офіси. 
– Подорожі для юних натуралістів.
– Вільний час проводьте цікаво.
– День відкритих вражень.
– Базові та ексклюзивні готелі.
– Ексклюзивні авторські тури.
– Диференційовані та ексклюзивні туристичні продукти.
– Динамічне пакетування турів.
Цікаві лабораторні практикуми, побудовані на мотивах людянос-

ті, взаємодопомоги з тематики: «Місія здійснена» або «Допоможи або-
ри генам!».
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Висновок. Лабораторії інноваційних технологій у туризмі мають 
навчати майбутніх фахівців туристичної індустрії перспективним 
методикам. Тенденція обрання студентами індивідуальної тематики 
дослідження свідчить про їхнє прагнення пізнати туризм як науку, 
сприймати туризм як наукомістку категорію.

Для задоволення освітянських потреб майбутніх туризмологів 
високого рівня необхідно створювати лабораторії інноваційних тех-
нологій в туризмі та інші науково-дослідні центри, так використо-
вувати науково-дослідний потенціал, щоб молодь була компетентною 
в формуванні сталого розвитку туристичної індустрії і конкуренто-
спроможною на ринку праці, мала туризм філософією свого життя.
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Управление научно-исследовательским потенциалом при  
формировании устойчивого развития туристической индустрии

Аннотация. Статья содержит инновационные прикладные рекомендации по 
использованию научно-исследовательского потенциала формирования устойчи-
вого развития туристической индустрии. Авторы обосновывают целесообразность 
создания лабораторий нового типа для исследования туристической индустрии, 
описывают методы работы подобных лабораторий, которые уже созданы в реги-
онах Украины (в Киеве, во Львове) – это лаборатории инновационных техноло-
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гий в туризме, целью функционирования которых является повышение качества 
подготовки кадров для туристической индустрии регионов и ее устойчивого 
развития.

Ключевые слова: туризм, научно-исследовательский потенциал, учебная 
лаборатория инновационных технологий.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ  
ТУРИСТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

Анотація. Стаття присвячена механізму управління туристською діяльністю 
в Україні та аналізу особливостей формування його основних підсистем. Про-
аналізовано основні підсистеми механізму управління в Україні: інституційне 
забезпечення, підсистема фінансово-економічних методів, сукупність науково-
технічних методів, підсистема інформаційно-маркетингової, інфраструктури та 
екологічної підсистеми.

Ключові слова: механізм управління, інституціональне забезпечення, фі-
нансово-економічні методи управління, інноваційний потенціал, інфраструк-
турне забезпечення, інформація та маркетинг.

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та 
практичними завданнями. Механізм управління туристською діяль-
ністю в Україні продовжує своє становлення і формування в склад-
них умовах фінансово-економічної кризи, що загострилася останніми 
роками. Події, пов’язані з анексією Автономної Республіки Крим, 
військові дії на Сході країни негативно позначилися на іміджі Укра-
їни як туристичного напряму. Проте в Україні наявні унікальні 
туристично-рекреаційні ресурси, інтерес до яких зростає як всере-
дині країни, так і за її межами. За таких умов необхідне вдоскона-
лення державної політики у сфері туризму та механізму управління 
туристичною сферою. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням управління 
туристичною діяльністю присвячена велика кількість публікацій. 
Серед них варто виділити роботи Мальської М.П. та авторів, в яких 
висвітлено методи та засоби економічного регулювання туристично-
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го бізнесу: Т. Ткаченко, В. Семенова, В. Герасименко, Г. Горбань, а 
також Д. Стеченка, І. Безуглого, Н. Турло, С. Мархонос, в яких 
розкриваються питання управління регіональним розвитком туризму. 
Серед великої кількості досліджень виділяються публікації М.Біль, 
Г.Третяк, О.Крайник, а такод Л.Должикової-Поліщук, присвячені 
ієрархічній структурі організаційного забезпечення механізму управ-
ління туристичною галуззю в Україні. Проте назріла необхідність в 
комплексному його дослідженні з усіма підсистемами, функції яких 
на практиці так тісно переплітаються, що нефахова сформованість 
хоча б однієї із них позначається на ефективності роботи всього ме-
ханізму.

Метою дослідження є аналіз механізму управління туристичною 
індустрією України в єдиному комплексі найважливіших його скла-
дових: інституціонального забезпечення, фінансово-економічних ме-
тодів управління, інноваційного потенціалу, інфраструктурного за-
безпечення, маркетингу та інформації, екологічної підсистеми з 
метою виявлення шляхів вдосконалення в умовах загострення кри-
зових явищ.

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. У загальному 
вигляді механізм управління туристською діяльністю об’єднує різні 
інтегровані підсистеми управління: інституціональне забезпечення, 
фінансово-економічні методи управління, сукупність науково-техніч-
них методів з інноваційними функціями, інформація та маркетинг, 
інфраструктурне забезпечення, а також екологічна підсистема, кожна 
з яких проявляє специфічні ознаки на різних рівнях організації ту-
ристичної індустрії. Робота названих вище підсистем настільки тісно 
пов’язана, що відсутність або недосконала сформованість хоча б од-
нієї з них гальмує функціонування всієї системи. Розглянемо специ-
фіку функцій та проблеми розвитку кожної підсистеми в Україні.

У підсистемі інституціонального забезпечення за певними функ-
ціями розмежовуються: 1) організаційне забезпечення механізму 
управління; 2) програмно-нормативні методи управління, що впли-
вають на використання туристичного потенціалу через нормативно-
правові документи, стандарти, сертифікати, ліцензії та ін. 

Розвиток світових глобальних процесів в усіх сферах економіки 
накладає відбиток на формування структури організаційного забез-
печення механізму управління туристичною галуззю. 

Традиційно виділяють чотири рівні управління в туризмі: гло-
бальний, національний, регіональний і локальний. Однак заслуговує 
на увагу ієрархічна структура організаційного забезпечення механіз-
му управління туристичною галуззю в Україні, де було виділено сім 
рівнів (М.Біль, Г.Третяк, О.Крайник, 2009): світовий, євроінтегра-
ційний, транскордонний, загальнодержавний, міжрегіональний, ре-
гіональний та субрегіональний.

Між цими організаційними структурами існують тісні взаємо-
зв’язки. Державне управління у сфері туризму в Україні проходить 
своє становлення. Спеціально сформований орган управління багато 
разів змінював свою назву і підпорядкування. З інтервалом у декіль-
ка років відбувалася реформа центральних органів виконавчої влади 
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у туристичній сфері, що позначилося на інвестуванні туристичної 
сфери: в окремі роки воно було повністю відсутнє.

Із вересня 2014 року в Україні діє департамент туризму та ку-
рортів у складі Міністерства економічного розвитку та торгівлі. У 
його структурі створено чотири відділи: координації та контролю 
туристичної діяльності; маркетингу та міжнародної діяльності; еко-
номічної аналітики, статистики, стандартизації та науки; розвитку 
туристичних дестинацій та курортів. Державний нагляд (контроль) 
у сфері туризму та курортів з 2014 року покладається на новоство-
рений орган – Державну службу України з питань безпечності хар-
чових продуктів та захисту споживача.

Крім того, в Міністерстві екології та природних ресурсів України 
працює Департамент екомережі та природно-заповідного фонду, у 
складі якого сформовано чотири відділи: організації діяльності та 
управління установами природно-заповідного фонду; формування і 
розвиток екомережі та територій природно-заповідного фонду; з пи-
тань охорони та використання природно-заповідного фонду, ведення 
державного кадастру, а також координації наукових досліджень, 
еколого-освітньої та рекреаційної діяльності. 

На регіональному (обласному) рівні у структурі обласної держав-
ної адміністрації управлінські функції туристичною діяльністю ви-
конує департамент економічного розвитку і торгівлі. В межах ви-
конавчих комітетів міських, селищних і сільських рад створені 
відділи культури і туризму, метою яких є збереження та популяри-
зація національного і культурного надбання, створення конкуренто-
спроможного мистецького середовища задля розвитку культурного 
та туристичного простору міста (селища, села) та надання якісних 
послуг через мережу закладів і комунальних підприємств різних 
форм власності.

На субрегіональному рівні в межах однієї області інтегруються 
територіальні органи виконавчої влади й органів місцевого самовря-
дування для вирішення спільних проблем та обміну досвідом. Взірцем 
є обласна асоціація «Ради Львівщини», до складу якої увійшли 
Львівська обласна рада, Дрогобицька міська рада, Жовківська, Ми-
колаївська, Перемишлянська і Буська районні ради.

У 2004 році при Кабінеті Міністрів було утворено Раду з питань 
туризму (після ліквідації Національної ради із туризму). Основними 
завданнями Ради є: 

– координація діяльності центральних та місцевих органів ви-
конавчої влади, пов’язаної з реалізацією державної політики в га-
лузі туризму як одного з пріоритетних напрямів розвитку національ-
ної культури та економіки;

– розгляд пропозицій щодо визначення перспективи і напрямів 
розвитку внутрішнього та міжнародного туризму;

– розроблення заходів, спрямованих на захист інтересів держави 
в галузі туризму.

Базова підсистема законодавчих й адміністративно-правових актів 
у сфері туризму в Україні досить розгалужена. Нормативно-правові 
акти можна умовно поділити на три групи: загальні, які містять 
лише окремі норми, що регулюють екологічні відносини; спеціальні, 
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що спрямовані на регулювання відносин в процесі туристичної ді-
яльності. Це, насамперед, Закон України «Про туризм», Закон Укра-
їни «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян 
України», Закон України «Про курорти» та ін.; та міжгалузеві: 
Закон України «Про власність», Закон України «Про захист прав 
споживачів», Закон України «Про ліцензування певних видів госпо-
дарської діяльності».

Інтегральним законом, який регламентує туристичну діяльність, 
є Закон України «Про туризм». В Законі визначено основні правові 
та соціально економічні положення реалізації державної політики у 
сфері туризму. Багато авторів вказують на необхідність оновлення 
«Закону про туризм», приведення його у відповідність з європей-
ськими директивами.

Підсистема фінансово-економічних методів управління – це су-
купність засобів та інструментів, які цілеспрямовано впливають на 
створення умов для функціонування й розвитку туристичної діяль-
ності на всіх рівнях управління. Центральне місце в групі економіч-
них методів є планування, аналіз, господарський розрахунок, сти-
мулювання, ціноутворення, фінансування, кредитування та облік. 
Господарський розрахунок передбачає самостійність, самоокупність 
підприємства, самофінансування, економічні нормативи та наявність 
фондів для стимулювання.

Планування є превентивним методом управління туристичною 
діяльністю, оскільки завчасно враховує всі внутрішні і зовнішні 
фактори, які забезпечують сприятливі умови для нормального функ-
ціонування галузі, передбачає розробку комплексу заходів, які ви-
значають послідовність досягнення конкретних цілей. Саме на стадії 
планування можна передбачити використання всіх туристичних 
ресурсів на рівні туристичного підприємства, регіону чи країни в 
цілому; визначити основні шляхи та засоби щодо зміцнення влас-
ності, передбачити тенденції щодо економічного зростання, визна-
чити потреби у виробничих ресурсах, окреслити шляхи їх ефектив-
ного використання.

На державному рівні у 2013 році спеціальним розпорядженням 
Кабінету Міністрів України була схвалена Концепція цільової про-
грами розвитку туризму та курортів на період до 2022 року. Метою 
Програми є не тільки створення умов для збільшення потоку турис-
тів, а й конкурентоспроможної розвинутої туристичної інфраструк-
тури шляхом раціонального використання туристичних ресурсів, що 
сприятиме збільшенню обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів 
від ведення туристичної діяльності.

У Програмі розглядаються два варіанти вирішення проблеми 
збільшення потоку туристів в Україні: перший – розвиток туризму 
та курортів шляхом саморегуляції у сфері туризму та курортів; дру-
гий передбачає розвиток туризму та курортів на умовах державно-
приватного партнерства, забезпечення раціонального використання, 
охорони та відтворення туристичних ресурсів, детінізацію туристич-
ної діяльності, збалансування державних та приватних інтересів у 
сфері туризму та курортів. 
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На державному та регіональному рівнях управління ефективно 
використовуються економічні методи управління: інвестиції, подат-
ки, система пільг та кредитів, цінове регулювання, економічні санк-
ції тощо.

До економічних методів, що використовуються на локальному 
рівні підприємством, належать: система економічного стимулювання, 
методи госпрозрахунку та матеріальні санкції. 

Кризові явища в економіці України позначилися на фінансовій 
підтримці туризму з боку держави, яка протягом останніх років була 
зведена до мінімуму. Однак, за підрахунками експертів, для того, 
щоб 300-тисячне місто, яке розпочинає туристичний шлях, почало 
приймати хоча б 100 тисяч туристів на рік, треба інвестувати в про-
моцію та програми просування туристичного бренду не менше міль-
йона гривень. Варто відзначити, що інвестиції в туристичну індустрію 
досить швидко приносять прибутки. Наприклад, Мазурчак О.В., 
колишній міський голова Кам’янця-Подільського, на парламентських 
слуханнях у квітні 2016 року відзначив, що 36 тис. гривень, витра-
чених на створення археологічного відділу у музеї, обернулись при-
бутками понад 1 млн. Відомо, що в країнах Європейського Союзу 
вкладення 1 євро у мережу природоохоронних територій Natura 2000 
повертаються прибутками 20 євро. 

Специфікою туризму як галузі сфери послуг є те, що процеси 
виробництва, реалізації і споживання туристичного продукту – це 
єдиний процес, а кругообіг оборотних засобів у туризмі охоплює: 
а) фінанси на організацію туру; б) матеріальні та нематеріальні по-
слуги туризму; в) туристичні враження; г) фінанси, отримані від 
реалізації послуг, товарів, туристичних вражень.

Девальвація національної валюти перетворила Україну на еконо-
мічно привабливе місце для іноземних туристів, оскільки відбулося 
незначне підвищення цін на туристичні послуги. Київ став найдо-
ступнішою столицею Європи і випереджає такі традиційні дешеві 
міста-конкуренти, як Бухарест, Будапешт та Софія.

Система оподаткування відіграє важливу роль в управлінні ту-
ристичною діяльністю. З одного боку, за рахунок податків поповню-
ється бюджет держави, з другого – серед економічних методів вона 
виділяється певною гнучкістю і залишає для підприємства чи регі-
ону достатньо можливостей для маневрування. 

Для розвитку готельного і ресторанного господарства в Україні 
дуже важливою є ставка ПДВ. У Європі 25 країн із 28 мають зни-
жену ставку ПДВ. Для таких країн, як Іспанія, Італія та Ірландія, 
зниження ставки ПДВ стало важливим початком виходу із кризи. 
У Франції, Італії та Іспанії діє знижена ставка ПДВ до 10%, тоді 
як нормована ставка ПДВ сягає 20% і вище; а в Люксембурзі став-
ка ПДВ – тільки 3%, в Нідерландах – 6%. Зниження ставки ПДВ 
для туристичної індустрії – обумовлює інвестиційну привабливість, 
і в кінцевому рахунку – збільшить доходи державного бюджету.

Цінове регулювання – важливий економічний метод управління 
туристичною діяльністю. Ціна туристичного продукту залежить від 
багатьох чинників: вартості послуг, її тривалості в часі, виду туру, 
сезону та ін. Система цін в туризмі виконує функції стимулювання, 
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розподілу створеного валового внутрішнього продукту та орієнтації 
для покупців товарів та послуг.

Важливими економічними методами управління туристичною ді-
яльністю є кредити – надання грошей на умовах повернення зі 
сплатою внесків у визначений термін, а також податки і штрафи, 
інвестиції, митні збори і мита, страхування та ін. Напрями інвесту-
вання грошових коштів бувають пов’язані з основними видами ді-
яльності підприємства, а також з фінансовими вкладеннями, напри-
клад, у цінні папери інших підприємств і держави (акції, облігації, 
векселі, кредитні карти, дивіденди), вкладенням коштів у статутний 
капітал інших підприємств, в банк на депозитні рахунки.

Підсистема науково-технічних методів управління та інновацій 
в туризмі передбачає запровадження нових процесів, нових продук-
тів та нових технологій з надання туристичних послуг, а також 
шляхом створення ефективної системи підготовки, перепідготовки 
фахівців туристичної сфери. Новий товар стає інновацією, якщо він 
важливий, унікальний, стабільний та продається за ціною, яка до-
ступна для споживачів. Специфіка туризму як галузі полягає в тому, 
що споживачі найчастіше потребують не нового продукту, а нових 
вражень, а це обумовлює перехід від економіки пропозицій до еко-
номіки попиту. Інновація в туристичній сфері передбачає розроблен-
ня оригінального підходу чи нових шляхів використання діючих 
ресурсів та одночасних пошуків нових.

Базуючись на положеннях Генеральної угоди з торгівлі послугами 
(ГАТС) інновації в туристичній сфері запроваджуються у трьох на-
прямах:

1) організаційному: сюди входять інновації, які стосуються сис-
теми і структури управління, а саме: реорганізація туристичного 
підприємства шляхом поглинання конкуруючих суб’єктів з викорис-
танням нових технологій і техніки; зміни в кадровій структурі через 
підвищення кваліфікації працівників, поліпшення фінансової діяль-
ності тощо;

2) інновації в маркетинговій сфері за рахунок охоплення нових 
груп клієнтів та їхніх потреб;

3) інновації, які стосуються змін споживчих властивостей турис-
тичного продукту.

Зарубіжні дослідники сучасних тенденцій в туризмі обґрунтову-
ють інновації, які запроваджує сучасний туризм. Зокрема, В. Абер-
наті, К. Кларк розрізняють нішеві, революційні, архітектурні інно-
вації. В.А. Молчанова виділяє дев’ять типів інновацій: інновація 
продукту, процесу, інновації в управлінні, бізнес- моделі, маркетин-
гова інновація, інновація в логістиці, інституціональні, концепту-
альні інновації.

Більшість дослідників одностайні в тому, що інноваційні техно-
логії стосуються насамперед трендів в Е-туризмі, які стали невід’ємною 
часткою економічного і соціального життя сьогодення: реклами ту-
ристичних послуг, бронювання готелів, продаж через інтернет біле-
тів тощо. 

Важливою підсистемою механізму управління туристичною ді-
яльністю є інформація та маркетинг, а саме: забезпечення необхід-
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ною та динамічною інформацією про специфіку туристичного ринку, 
організація і спрямування всіх елементів комерційної активності, 
безпосередньо пов’язаних з вивченням потреб клієнтів і перетворен-
ня їх купівельної спроможності у фактичний попит на конкретний 
товар або послугу. Вона виконує також міжнародні функції: форму-
вання позитивного іміджу території у світі та оптимальна реалізація 
туристичного-рекреаційного потенціалу через різні форми митного 
регулювання, транскордонного та міжнародного співробітництва. 
Інформаційне забезпечення механізму управління туристичною га-
луззю – це цілий комплекс інформації: природно-географічної, іс-
торичної, культурної, економічної та інших видів, що виокремлює 
країну чи регіон з точки зору організації туристичного господарства. 
Джерелами інформації служать:

1) Статистичні дані про суб’єктів туристичної діяльності та 
туристичні потоки, надані відомчою звітністю. Нині спостерігається 
невідповідність європейській практиці методики оцінки туристичних 
потоків в Україні.

2) Інформація про туристично-рекреаційний потенціал країни чи 
регіонів, яку містять наукові розробки, публікації, дисертаційні до-
слідження, методичні рекомендації, а також результати розробки та 
реалізації туристичних інвестиційних проектів. 

3) Рекламно-довідкова інформація про туристично-рекреаційний 
потенціал території та туристичні продукти, їх види, ціни, особли-
вості, яку надають туристичні організації з метою здійснення мар-
кетингової політики туристичної фірми із просування туристичного 
продукту.

У підсистемі інфраструктурного забезпечення туристичного 
ринку виділяють загальну і специфічну (власне туристичну) інфра-
структуру. Шляхи сполучення, банки, водопостачання, страхові 
компанії, електрокомунікації – це елементи інфраструктури, які 
використовуються багатьма галузями економіки та сфери послуг, 
зокрема й туризмом – складові загальної інфраструктури. Специфіч-
на інфраструктура містить елементи, які використовуються тільки 
туристичною діяльністю. 

Готельне та ресторанне господарство є важливим чинником для 
розвитку туристичної діяльності. За даними департаменту туризму 
та курортів Міністерства економічного розвитку та торгівлі Укра-
їни, у Києві, головному центрі в’їзного туризму країни, в Украї-
ні нараховується 4500 засобів розміщення. Розвиток готельного 
бізнесу в Україні багатьма експертами вважається недостатнім. 
Інфраструктура готельного ринку не задовольняє попит на готель-
ні послуги ні за кількістю, ні за якістю. Матеріально-технічна 
база більшості готелів застаріла і не відповідає міжнародним стан-
дартам.

Великою перепоною для розвитку туризму в Україні є транспорт-
на система, низька якість автомобільних шляхів та нераціональні 
залізничні маршрути. Потребує впровадження нової логістики за-
лізничних напрямів, які сприятимуть розвитку внутрішнього ту-
ризму. 
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Важливою складовою механізму управління туристичною діяль-
ністю є екологічна підсистема, яка передбачає оптимальне викорис-
тання туристично-рекреаційного потенціалу території на основі кон-
цепції сталого розвитку через визначення комплексних нормативів 
туристично-рекреаційного навантаження на об’єкти і території. 

Останнім часом вченими часто використовуються поняття ємкість 
природного середовища, природно-ресурсного потенціалу як потен-
ціальні можливості території. У багатьох країнах уже впроваджені 
нормативи гранично допустимого навантаження рекреаційних ресур-
сів, наприклад, гранична кількість туристів на території національ-
ного парку, лісу, пляжу та ін. 

Треба відзначити, що розробка об’єктивних показників ємкості 
території, які б могли використовуватися на практиці, поки що пе-
ребуває в процесі наукових пошуків і спеціальних досліджень.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Подальший 
розвиток туристичної діяльності в Україні потребує вдосконалення 
механізму управління в інтегральній єдності усіх його підсистем 
шляхом пошуків оригінальних підходів чи нових методів викорис-
тання існуючих ресурсів та одночасно пошуків нових. Назріла необ-
хідність у створенні спеціально уповноваженої організації, яка була 
б виконавчою владою у сфері туризму. Актуальним також є вне-
сення поправок до «Закону про туризм» і приведення його положень 
у відповідність до європейського законодавства. Стратегічним на-
прямом покращення роботи механізму управління є також підви-
щення рівня інфраструктурного забезпечення, особливо транспорту 
та готельного господарства.
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ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТОНІКИ СТАНУ  
ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ АГРОХОЛДИНГІВ  
ЯК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ УЧАСНИКІВ  

АГРАРНОГО РИНКУ 

Анотація. Обгрунтовано, що агрохолдинги в Україні опосередковано спри-
яють формуванню динамічної галузевої конкурентоспроможності та аграрного 
ринку. Акцентовано на тому, що концентрація капіталу, землі, передових тех-
нологій сприяла підвищенню ролі аграрної сфери та розвитку агрохолдингів. 
Запропоновано поглиблено дослідити процеси розвитку агрохолдингів, які свід-
чать про консолідацію капіталів окремими суб’єктами господарювання у сфері 
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сільського господарства та можливе погіршення фінансового стану значної 
кількості саме невеликих господарств. Зроблено висновок, що агрохолдинги є 
основними суб’єктами аграрного сектора економіки, які потенційно спроможні 
інвестувати в розвиток виробництва з середньою та високою доданою вартістю 
з перспективою виходу на світові ринки м’яса, напівготової та готової агропро-
довольчої продукції.

Ключові слова: агрохолдинг, конкурентоспроможність, аграрний сектор, 
галузь, аграрний ринок, сільськогосподарське виробництво.

Актуальність теми дослідження. Останнє десятиліття характери-
зується стрімким розвитком досить великих, потужних, конкурен-
тоспроможних формувань. Ці процеси пов’язані з консолідацією 
капіталів окремими суб’єктами господарювання у сфері сільськогос-
подарського виробництва та погіршенням фінансового стану великої 
кількості невеликих господарств. Означене пояснюється початком 
глобальної фінансової кризи. Водночас такий процес у деяких ви-
падках був хаотичним, що особливо на перших етапах консолідації 
аграрних активів проявлялося в об’єднанні підприємств аграрного 
сектора різного профілю. Одним із головних критеріїв придбання 
активів, зокрема агрохолдингами, була наявність великих банків 
земель в управлінні компаній, що поглинались. На наступному ета-
пі буде здійснена чергова хвиля консолідації. Це одночасно охопить 
аспекти очищення активів від непрофільних або виробництв зі зна-
чними витратами. Нині за умов відтермінування земельної реформи 
великі аграрні підприємства уникають кардинальної реорганізації 
своїх активів. Тому, незважаючи на складності, які переживає еко-
номіка України в цілому та аграрний сектор зокрема, включаючи 
агрохолдинги, доцільно відмітити, що є вагомі аргументи для по-
дальшого дослідження архітектоніки стану та тенденцій розвитку 
агрохолдингів як в Україні, так і за її межами.

Постановка проблеми. Стаття спрямована на аналіз проблемних 
питань у аспекті виокремлення перспективних пріоритетів розвитку 
агрохолдингів як безпосередніх учасників вітчизняного аграрного 
ринку. Маємо акцентувати на концентрації капіталу, землі, передо-
вих технологіях для підвищення загальної ролі аграрного сектора 
економіки.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Агрохолдинги в Укра-
їні за короткий період сприяли формуванню досить динамічної та 
конкурентоспроможної галузі економіки. Водночас посилюється 
вплив представників агрохолдингів на різних рівнях. При цьому є 
спроби формування консолідованих політичних сил, спрямованих на 
забезпечення постійного представництва інтересів великих підпри-
ємств аграрного сектора економіки в органах державної влади. Ви-
рішення проблем саме удосконалення системи управління агрохол-
дингами посідає провідне місце в наукових працях Дем’яненка С. 
[1], Кравчука І. [2], Пікуля Н. [3], Буряка П., Татарина Н. [4], 
Румянцева С. [5], Уманціва Ю. [6], Кривця Ю. [7] та інших вчених, 
зокрема Єрмолаєва А., Клименка І., Ємця В., Тарана С. [12]. До-
слідженню сучасних проблем розвитку агрохолдингів в Україні при-
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діляли увагу Лупенко Ю., Кропивко М. [8; 10], Андрійчук В. [9], 
яких вважають відомими дослідниками з фундаментальних питань 
економічної науки. Проте у дослідженнях, присвячених підвищенню 
ролі холдингів, досить фрагментарно розглядаються запити як вну-
трішнього, так і зовнішнього ринків, орієнтація – на розвиток агро-
холдингів як конкурентоспроможних учасників вітчизняного аграр-
ного ринку.

Виклад основного матеріалу. Аграрохолдинги контролюють значні 
фінансові ресурси, виходять на експортні ринки, мають доступ до 
біотехнологій та політично впливають як на місцевому, так і на на-
ціональному рівнях. Досить часто серед акціонерів таких підприємств 
є міжнародні компанії, тому вони мають певні переваги саме на 
міжнародному рівні. Як показали дослідження, основними експор-
терами агропродовольчої продукції є агрохолдинги, а також посеред-
ницькі торгові підприємства (зернотрейдери), часто засновані іно-
земними компаніями [9, С. 3–15]. Важливою відмінністю агрохол-
дингів є контроль над потужностями елеваторів. Найбільшими 
власниками є: “Кернел”, “Glencore”, “Нібулон”, “МХП”, “Укрленд-
фармінг” [12]. Серед найпотужніших агрохолдингів за обсягом зе-
мельного банку в оперативному управлінні можемо виокремити: 
“Укрлендфармінг”, NCH, “Кернел Групп”, “Миронівський хлібопро-
дукт”, “Українські аграрні інвестиції”, “Астарта-Київ”, “Мрія Агро-
холдинг”, “HarvEast”, “Агротон” (рис. 1).
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Рис. 1. Найбільші агрохолдинги України за обсягом земельного банку, 

тис. га [1; 9; 12]

Отже, якщо розглядати роль агрохолдингів у експорті 

сільськогосподарської продукції з України, то серед 10 найбільших 

експортерів зернових у першій половині, наприклад, 2013/2014 

маркетингового року лідирує “Нібулон”, також до першої десятки увійшли 

“Кернел” – четверта позиція, “Cargill” – п’ята (табл. 1).

Таблиця 1. Основні українські експортери зерна, 2013/2014 м.р. [7; 11; 12] 
№ 
з/п

Компанія Частка в
загальному експорті

1. Нібулон 13,1%
2. Державна продовольчо-зернова корпорація 9,6%
3. Луи Дрейфус Україна 9,3%
4. Кернел 7,3%
5. Cargill 4,8%
6. Бунге 4,4%
7. АС.Топфер Инт. Украина 4,0%
8. Серна 3,2%

Рис. 1. Найбільші агрохолдинги України за обсягом земельного банку, 
тис. га [1; 9; 12]

Отже, якщо розглядати роль агрохолдингів у експорті сільсько-
господарської продукції з України, то серед 10 найбільших експор-
терів зернових у першій половині, наприклад, 2013/2014 маркетин-
гового року лідирує “Нібулон”, також до першої десятки увійшли 
“Кернел” – четверта позиція, “Cargill” – п’ята (табл. 1).
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Таблиця 1
Основні українські експортери зерна, 2013/2014 м.р. [7; 11; 12]

№ 
з/п

Компанія Частка в
загальному експорті

1. Нібулон 13,1%

2. Державна продовольчо-зернова корпорація 9,6%

3. Луї Дрейфус Україна 9,3%

4. Кернел 7,3%

5. Cargill 4,8%

6. Бунге 4,4%

7. АС.Топфер Инт. Украина 4,0%

8. Серна 3,2%

9. Райз 2,3%

10. Агротрейд-Експорт 2,4%

Як свідчать проведені дослідження, основними передумовами, що 
сприяли формуванню, функціонуванню агрохолдингів в Україні, є: 
політичні зв’язки на початковому етапі; базовий актив, який став 
основою формування холдингу; консолідація активів, земель агро-
холдингами за короткий період; використання передових технологій; 
наявність власних потужностей із збереження та експорту продукції; 
доступ до ринків збуту продукції; доступ до ринків капіталу [12]. 

Власники агрохолдингів скористалися певними політичними 
зв’язками на місцевому або центральному рівні влади. При цьому 
базовий актив став основою формування агрохолдингу. Типовою є 
ситуація, коли великі активи власники агрохолдингу змогли отри-
мати у приватну власність ще в кінці 1990-х та на початку 2000-х 
років. Як зразок – “Кернел Груп”, власник якого заснував свою 
компанію у 1995 році. У 2000-му він уже контролює підприємство 
з переробки насіння соняшнику “Соняшник” та кілька елеваторів. 
У 2002 році “Кернел” придбав Полтавський маслоекстракційний за-
вод. Водночас власники агрохолдингів консолідували значні сіль-
ськогосподарські активи та отримали оперативний контроль над 
потужними земельними банками. Тож основною метою у процесі 
консолідації сільськогосподарських активів була концентрація саме 
на земельних банках, що контролювали суб’єктів господарювання, 
купуючи їх. Це сприяло поповненню земельних банків агрохолдин-
гами. Холдинги стали найбільшими за наявністю земельних банків 
в їхньому управлінні: «Укрлендфармінг» – 650 тис. га; «Кернел 
Груп» – 390 тис. га; МХП – 360 тис. га (див. рис. 1) [8; 12, С. 12–14]. 
Паралельно з консолідацією активів агрохолдинги інвестували в роз-
виток інфраструктури, системи обліку та контролю якості, у люд-
ський ресурс. Саме впровадження передових технологій сприяло 
об’єднанню та підвищенню ефективності різних сільськогосподар-
ських підприємств, інтегрованих до холдингу. До того ж вдалося 
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досягти рівня якості для виходу на зовнішні ринки, зокрема й на 
ринки Європейського Союзу [2, С. 128–135; 12].

Найбільші агрохолдинги активно інвестують у розширення елева-
торів як для зберігання своєї продукції, так і для надання їх в орен-
ду. Наукові розвідки свідчать, що останнім часом агрохолдинги ін-
вестують у потужності. Варто акцентувати, що перевага надається 
портам, логістичним центрам з перевалки товарів. “Укрлендфармінг” 
має у Львівській області найбільший у Західній Україні експортно-
перевалочний елеватор, а “Кернел Груп” ініціює будівництво на тери-
торії Іллічівського морського порту потужності для перевалки зерна 
на експорт. МХП для розширення ринку охолодженої курятини пла-
нує придбати необхідні потужності в Європейському Союзі. “Нібулон” – 
один із найбільших приватних елеваторів в Україні. Холдинг актив-
но інвестує в розвиток потужностей та рухомого складу для тран-
спортування продукції річковим та морським транспортом.

Формуванню попиту на агропродовольчу продукцію, вироблену 
вітчизняними сільськогосподарськими товаровиробниками, сприяли 
два основних фактори: швидке зростання світової економіки із під-
вищенням попиту та цін на продукти харчування; поліпшення ку-
півельної спроможності населення України у докризовий період [1, 
С. 50–61; 3, С. 239–247; 8, С. 5–21]. При цьому потужні вітчизняні 
агрохолдинги закріпилися на зовнішньому і внутрішньому ринках 
та отримали фінанси для консолідації і розвитку. Цьому сприяло 
переведення їх на міжнародні стандарти. Виходу на зовнішні ринки 
капіталу передувало розміщення певної частки акцій на міжнародних 
біржах. Зокрема, у 2007 році “Кернел Груп” (36%) – на Варшавській 
фондовій біржі, а в 2008 році МХП (19,41%) та у 2010 році “Аван-
гард” (20%) – Лондонській фондовій біржі [10; 12]. 

Перед ними відкрилися зовнішні ринки щодо кредитного фінан-
сування [6, С. 10–13]. У сучасних умовах глобальних економічних 
перетворень агрохолдинги стали залучати кредити з досить низьки-
ми відсотковими ставками. Тобто, вони конкурентно виграють у 
порівнянні з іншими українськими виробниками в аграрному секто-
рі економіки [7; С. 94–98]. Доступ до зовнішнього ринку капіталу 
“Нібулону” забезпечила ділова угода із Світовим банком, що надав 
холдингу у 1998 р. 5 млн дол. США [5; 12]. У компанії з’явилися 
й інші зарубіжні кредитори. 

Нині в аграрному секторі економіки немає лідера з виробництва 
агропродовольчої продукції. Певний господарюючий суб’єкт є лідером 
у виробництві певного виду сільськогосподарської продукції. Напри-
клад, один – серед зернових, інший – у виробництві та експорті олії, 
чи виробництві курячого м’яса. Є агрохолдинги, які не є лідерами 
у жодному із названих сегментів, але мають суттєві обсяги вироб-
ництва агропродовольчої продукції за кількома позиціями та значні 
фінансові ресурси у своєму розпорядженні.

Серед факторів, які сприятимуть розширенню бізнесу: збільшен-
ня присутності на зовнішніх ринках із поступовим зниженням тор-
говельних бар’єрів, перехід на стандарти якості країн ЄС та при-
дбання виробничих потужностей за кордоном, що сприятиме іно-
земній експансії [4, С. 114–120; 12, С. 18–20]. Додаткові 
можливості для розвитку агрохолдингів також у нарощенні земель-



131
Формування архітектоніки стану та тенденцій розвитку агрохолдингів  
як конкурентоспроможних учасників аграрного ринку

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
8
. 
—

 №
 1

4

ного банку. Актуальною залишається інтенсифікація обробітку земель 
та підвищення урожайності сільськогосподарських культур. Це пи-
тання спонукає вертикальну інтеграцію та передбачає виробництво 
кормів для вирощування тварин, реалізацію м’яса та готової про-
дукції з нього. Пріоритетним завданням для аграрного сектора еко-
номіки в Україні є подолання низки ризиків, пов’язаних із рефор-
мами. Зміни у питаннях землекористування блокують впливові 
гравці аграрного ринку. Дослідницькі пошуки підтвердили, що саме 
аграрне лобіювання – царина реформ, де є всі можливості обрати 
консенсунсну модель ефективного регулювання розвитку агрохол-
дингів через удосконалення інститутів приватної власності на землю.

Висновки 

1. Агрохолдинги є основними суб’єктами аграрного сектора еко-
номіки, які мають можливості інвестувати в розвиток виробництва 
агропродовольства з середньою і високою доданою вартістю з перспек-
тивою виходу на світові ринки м’яса, напівготової та готової про-
дукції. 

2. Дослідження рекомендували учасникам аграрного ринку спря-
мувати інвестиції саме у розбудову логістики. Цьому сприятиме по-
долання в Україні дефіциту елеваторів. Дрібні виробники не реалі-
зовуватимуть зерно за заниженими цінами, у перспективі – значно 
нижчі тарифи за його зберігання.

3. Результати дослідження підтверджують, що проведення земель-
ної реформи є ефективним стимулом для розвитку конкурентоспро-
можного вітчизняного аграрного сектора економіки. Це позитивно 
вплине на внутрішню економічну ситуацію та сприятиме експорту 
української продукції, а вітчизняні суб’єкти господарювання не 
втратять нинішніх конкурентних переваг.
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Формирование архитектоники состояния и тенденций  
развития агрохолдингов как конкурентоспособных  
участников аграрного рынка 

Аннотация. Обосновано, что агрохолдинги в Украине способствуют форми-
рованию динамической и конкурентоспособной отрасли экономики. Акцентиро-
вано на том, что концентрация капитала, земли, передовых технологий спо-
собствовала повышению роли аграрной сферы и развитию агрохолдингов. Пред-
ложено исследовать процессы развития агрохолдингов, которые свидетельствуют 
о консолидации капиталов отдельными субъектами хозяйствования в сфере 
сельского хозяйства и ухудшение финансового состояния большого количества 
небольших хозяйств. Сделан вывод, что агрохолдинги являются основными 
субъектами аграрного сектора экономики, могут инвестировать в развитие про-
изводства со средней и высокой добавленной стоимостью, имеют перспективу 
выхода на мировые рынки мяса, полуготовой и готовой продукции.

Ключевые слова: агрохолдинг, конкурентоспособность, аграрный сектор, 
отрасль, аграрный рынок, сельскохозяйственное производство.
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Formation of architectonics of state and trends of  
agricultural development as competitive participants of  
the agricultural market

Abstract. The agricultural holding in Ukraine mediated assist forming of 
dynamic branch competitiveness and agrarian market it was reasonably. An accent 
was done on that the concentration of capital, earth, front-rank technologies assisted 
the increase of role of agrarian sphere and development of the agricultural holding. 
It is offers deep to investigate the processes of development of the agricultural 
holding that testify to consolidation of capitals the separate subjects of menage in 
the field of agriculture and possible worsening of the financial state of far exactly 
of small economies. The agricultural holdings are basic subjects agrarian to the 
sector economies, which are potentially able to invest in development productions 
with the average and high added cost with the prospect of going into the world 
markets of meat, semi-manufactured and ready agrofood products.

Key words: agroholding, competitiveness, agrarian sector, branch, agrarian 
market, agricultural production.
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ОЦІНКА ГЛОБАЛЬНИХ СУБСИДІЙ РИБНОМУ  
ГОСПОДАРСТВУ В АСПЕКТІ МОНЕТАРНОЇ ВАРТОСТІ 

ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Анотація. Обгрунтовано, що інформація щодо субсидій рибному господарству 
є часто невизначеною та фрагментарною. Доведено важливість розуміння обсягів 
надання субсидій і подальший їх вплив саме на рівень галузевої конкурентоспро-
можності. На основі розрахунків продемонстровано, що субсидії сектора рибного 
господарства оцінено у світовому масштабі на рівні 35,0 млрд дол. США у 2016 
році або 31,5 млрд дол. США у 2020 році. Зроблено спробу узагальнити еволю-
ційні засади надання субсидій на пальне як заходу із звільнення від податків, 
а не витрат з державного бюджету. Представлено склад субсидій, оцінених за 
секторами, з якого видно, що на субсидії на пальне припадає найбільша частка 
субсидій. Наведено оцінку рівня субсидіювання для десяти найбільших рибаль-
ських розвинутих країн. Запропонована удосконалена класифікація субсидій на 
основі їх цілей та стадії виробничого процесу й типи виплат. Узагальнено важ-
ливість субсидіювання у аспекті монетарної вартості та визначено її потенційний 
вплив на потужності флоту, зусилля рибальських громад, виробництво продук-
ції та галузеву конкурентоспроможність.

Ключові слова: конкурентоспроможність, субсидії, аграрний сектор, рибне 
господарство, монетарна вартість, галузь, флот.

Актуальність теми дослідження. Незважаючи на те, що нинішня 
інформація щодо субсидій рибному господарству є часто невизна-
ченою та фрагментарною, важливо мати чітке розуміння обсягів 
надання субсидій і подальший їх вплив саме на рівень галузевої кон-
курентоспроможності. Як показали дослідження, за отриманими дани-
ми вже є всі підстави для того, щоб можна було простежити субси-
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діювання у аспекті монетарної вартості та визначити її потенційний 
вплив на потужності флоту, рибальські зусилля та виробництво 
продукції. 

Постановка проблеми. Стаття спрямована на розроблення та уза-
гальнення підходів щодо субсидіювання у контексті монетарної 
вартості та визначенні її потенційного впливу на потужності, ри-
бальські зусилля, виробництво продукції та галузеву конкуренто-
спроможність.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як показали отрима-
ні результати дослідження вченими сучасних проблем конкуренто-
спроможності, саме рибогосподарським субсидіям не завжди прита-
манна точність та ясність. Різні субсидії, тобто урядові трансфери, 
програми підтримки, фінансова підтримка та економічна допомога 
часто використовують номенклатуру, яка надто відрізняється як між 
країнами, так і всередині їх. Хоча вчені-економісти намагалися до-
сягти консенсусу, що є субсидією або як вимірюється її ефективність, 
основа для класифікації часто відрізняється. Нині немає загально-
прийнятої класифікації субсидій [20; 3; 5; 60]. Тому узагальнили 
еволюційні засади формування субсидій та засади їх класифікації в 
табл. 1.

Таблиця 1
Дослідження з питання субсидій та засади їх класифікації  

[7; 2; 3; 4; 5; 11]

Дослідження Засадничі положення для класифікації

СОТ (1994) Отримувачі, вплив на торгівлю

Світовий банк (1998) Вимірювання економічного впливу

ОЕСР (з 2000 до 2016) Імплементовані шляхи трансферу,  
отримувачі

APEC (2000) Використання субсидій, застосування, 
масштаб

ФАО (2002) Типи трансферів, економічні впливи

UNEP (2004) Цілі субсидіювання

Sumaila (з 2010 до 2016) Вплив на рибні ресурси

Водночас необхідно розробити науково-практичні підходи, що 
сприяли б упорядкуванню субсидій, спрямованих саме на розбудову 
потужностей.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах важливим за-
вданням є вивчення останніх наукових досліджень та інформаційних 
даних вчених стосовно субсидіювання в галузі. Наявні дані свідчать, 
що субсидії надані рибному господарству оцінюють у світовому масш-
табі на рівні 35,0 млрд дол. США у 2016 році або 31,5 млрд дол. 
США у 2020 році (рис. 1).
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Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах важливим 

завданням є вивчення останніх наукових результатів та інформаційних даних

вчених стосовно субсидіювання в галузі. Наявні дані свідчать, що субсидії 

надані рибному господарству оцінюють у світовому масштабі на рівні 35,0 

млрд. дол. США у 2016 році або 31,5 млрд дол. США у 2020 році (рис. 1).

Рис. 1. Порівняння оцінок рибальських субсидій станом на 01.01.2018 р. з 

урахуванням прогнозних даних до 2020 р, млрд. дол. США [2; 30; 12; 16].

Аналітичні розрахунки підтвердили, що з вказаних субсидій понад 

20,0 млрд. дол. США або 18,05 млрд. євро надходять у формі субсидій, що 

підвищують потенціал і конкурентоспроможність рибного господарства.

Числа на рисунку наведено у доларах за курсом, який був у 2009 році та в 

розрізі досліджень різних вчених протягом різних періодів. Це здійснено для 

забезпечення їх порівнюваності та реальної вартості. Субсидіювання 

пального вважаємо щонайменше зрозумілим, тому, що це є звільненням від 

податків, а не витратами з державного бюджету. Відповідно оцінка 

важливості такого субсидіювання нині розглядається не дуже ретельно. 

Категоризація неоподаткування пального як субсидії є досить спірним у 

частині різного розуміння різними країнами. Субсидії на пальне, як і раніше 

становлять більшу частку серед інших видів субсидій [2, С. 201–225; 16].

Отримані теоретичні узагальнення дали нам можливість субсидії згрупувати 
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Рис. 1. Порівняння оцінок рибальських субсидій станом на 01.01.2018 р.  
з урахуванням прогнозних даних до 2020 р., млрд дол. США  

[2; 30; 12; 16].

Аналітичні розрахунки підтвердили, що з вказаних субсидій 
понад 20,0 млрд дол. США, або 18,05 млрд євро надходять у фор-
мі субсидій, що підвищують потенціал і конкурентоспроможність 
рибного господарства. Числа на рисунку подано у доларах за кур-
сом, який був у 2009 році, та в ракурсі досліджень вчених про-
тягом різних періодів для їх порівняння та реальної вартості. 
Субсидіювання пального вважаємо найменш виправданим, бо це 
звільняє від податків і не є витратами з державного бюджету. Тож 
оцінка важливості такого субсидіювання нині розглядається не 
дуже ретельно. Категоризація неоподаткування пального як суб-
сидії досить спірна через різне розуміння різними країнами. Суб-
сидії на пальне, як і раніше, становлять більшу частку серед інших 
видів [2, С. 201–225; 16]. За отриманими теоретичними узагаль-
неннями їх згрупували за 12 категоріями, які включають управ-
ління, дослідження та конструкторсько-технологічні роботи, модер-
нізацію флоту, проекти з розвитку, порти та причали, маркетинг та 
зберігання продукції, податкові пільги, доступ до рибних ресурсів, 
субсидії на пальне, допомога рибалкам, викуп суден та допомога 
рибальським громадам (рис. 2).  
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Рис. 2. Оцінка структури глобальних субсидій за категоріями,  
млрд дол. США [2; 4; 10; 12].

На рис. 3 представлено складові субсидій, оцінених за секторами, 
з якого видно, що на субсидії на пальне припадає найбільша частка 
субсидій (22%).

© С. С. Шепелєв, 2018
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значно перевищують розмір субсидій у країнах, що розвиваються (35%).

Також нами у процесі дослідження було проаналізовано та 

встановлено, що субсидії, які збільшують потужності переважають над 
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Отже, субсидії на управління – 20%, а на розвиток портів та 
причалів – 10%. Субсидії у розвинутих країнах (65%) значно пере-
вищують їхній розмір у країнах, що розвиваються (35%).

У процесі дослідження проаналізовано та виявлено, що субсидії, 
які збільшують потужності, переважають над субсидіями, що збіль-
шують вигоду від діяльності, та неоднозначними субсидіями. Вна-
слідок узагальнення теоретичних робіт сучасних провідних вчених 
маємо обґрунтований висновок, що субсидії, які нарощують потуж-
ності, значно більші, ніж неоднозначні субсидії та ті, які підви-
щують прибутки від діяльності. При цьому таке становище спо-
стерігається як у країнах, що розвиваються, так і у розвинутих. 
Світовий досвід незаперечно довів, що розвинуті країни отримують 
більшу частину світових субсидій. Очевидно, більшість дрібномасш-
табного рибальського флоту належить країнам, що розвиваються. 
Тому можна зробити висновок, що дрібномасштабні рибалки отри-
мують менше субсидій, ніж ті, що працюють у великомасштабному 
рибальстві.© С. С. Шепелєв, 2018
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Дослідженням встановлено, що Азія, з великим відставанням 
Європи, домінує у частині субсидій, що надаються морському ри-
бальству. Це спостерігається як щодо загальних обсягів субсидій, 
так і тих, що збільшують потужності. Очевидно, що такі дії спри-
яють зростанню рибальських потужностей [4; 10; 13, С. 131–136] 
та знижують запаси риби на всьому континенті [14, С. 493–503]. 
Варто вказати, що обсяги субсидій, які збільшують потужності, 
значно перевищують інші. Ці процеси відбуваються у всіх регіонах 
світу, за винятком обох Америк.

При цьому потрібно зазначити, що було проаналізовано та оціне-
но субсидії для найбільших субсидійованих рибальських країн. Серед 
тих, що розвиваються, можна зробити висновки лише після аналізу 
рис. 4. 

Рис. 4. Оцінка субсидій 10-ти найбільших рибальських країн,  
що розвиваються, млрд дол. США [2; 30; 10; 12; 15].

У Росії серед таких країн найвищий рівень субсидіювання і ста-
новить 19 %, потім Мікронезія – 16 %. Для країн, за винятком 
Бразилії та М’янми, обсяги субсидій, які збільшують потужності, 
переважають решту категорій, зокрема субсидії, що збільшують ви-
году від діяльності та неоднозначні субсидії. Повертаючись до ана-
лізу теоретичних і прикладних напрацювань вчених варто паралель-
но оцінити рівень субсидіювання для десяти найбільш розвинутих 
рибальських країн (рис. 5).
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Рис. 5. Оцінка субсидіювання десяти найбільших рибальських  
розвинутих країн, млрд дол. США [2; 30; 12; 14; 16].

Тут потрібно врахувати, що найбільший обсяг субсидій у Япо-
нії – 19,7%, а в Китаї – 19,6%. Для всіх країн, за винятком США, 
субсидії, що збільшують потужності, вищі за решту категорій. У США 
переважають субсидії, що збільшують вигоду від діяльності, а у Ка-
наді та Австралії – неоднозначні. На Європу припадає найвищий 
рівень субсидіювання серед усіх основних суб’єктів рибальства (26%), 
потім – Японія (21%) та Китай (20,7%). У всіх суб’єктах рибальства 
переважають субсидії, що збільшують потужності, за винятком США, 
у яких найвищим є рівень субсидій, що збільшують вигоду від ді-
яльності.

У процесі дослідження виявлені проблеми, пов’язані з рибаль-
ськими субсидіями та тим, як вони шкодять нинішнім рибним за-
пасам і збіднюють їх у перспективі. Важливу роль нині відіграють 
Міжнародний центр торгівлі та сталого розвитку (ICTSD) й різно-
манітні неурядові організації, такі як Всесвітній фонд дикої при-
роди (WWF). Цьому сприяють численні повідомлення про комуніка-
цію з Єврокомісією та членами Європарламенту щодо реформи Спіль-
ної рибної політики ЄС [9; 10; 15]. Питання субсидій, що призводять 
до ННН-рибальства та створення надлишкових рибальських потуж-
ностей, розглядалися також Генеральною асамблеєю ООН у Резолю-
ції 59/25 від 17.11.2004 р. і нещодавно  під час 6-ї зустрічі ООН 
щодо океанів та Конвенції ООН з морського права. У процесі дослі-
дження дійшли висновку, що необхідно ліквідувати субсидії, що 
сприяють надмірному використанню екосистемних послуг, та, де це 
можливо, такі субсидії спрямувати на фінансування неринкових по-
слуг екосистеми [15]. Проведений аналіз підстверджує, що діяльність 
агенцій ООН, у першу чергу ФАО, та запровадження Програми ООН 
з довкілля, ймовірно, стали вирішальними для розуміння процесу 
реформування рибної політики. 
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Один із шляхів вирішення цієї проблеми – проаналізувати вплив 
рибальських субсидій на країни, що розвиваються. При цьому пере-
глянути угоди щодо організації рибальства та питання достатності 
харчових продуктів. Отже, пропонуємо субсидії класифікувати на 
основі цілей та стадій виробничого процесу з урахуванням спряму-
вання субсидій, зокрема і підтримки. Для цього опрацьовано мето-
дичні основи визначення та класифікації складових блоків як ри-
бальства, аквакультури, переробки риби, так і маркетингу. Наступ-
ним етапом має стати дотримання принципу поєднання з визнаними 
на міжнародному рівні методами класифікації (рис. 1).

Субсидії класифікуються як прямі або непрямі платежі залежно 
від типу переказу, трансферу. Прямі виплати здійснюються урядом 
рибальському секторові, у той час як непрямі включають активне 
урядове втручання, що не залучає прямі фінансові перекази та звіль-
нення від сплати податку на прибуток. Наступним кроком є визна-
чення та оцінка рибогосподарських субсидій: сфера застосування, 
охоплення та тривалість; допомога у випадках стихійних лих, струк-
турна перебудова; цілі субсидій як, наприклад, зменшення потуж-
ностей; застереження щодо обмеження рибальства; закріплені право-
ві засади та умови; обмеження щодо вилову певних видів риб, зна-
рядь лову, районів рибальства або розмірів суден.
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Рис. 1. Класифікація субсидій на основі їх цілей  
та стадії виробничого процесу й типи виплат
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Таким чином, модернізація у нашому випадку розподіляється на 
дві підкатегорії: забезпечення здоров’я та безпеки членів екіпажу, 
заміну двигуна. Крім того, ОЕСР класифікує угоди про доступ до 
ресурсів іншої держави як адміністративно-господарчу послугу. Кла-
сифікація, що використана у цьому дослідженні, пов’язана з такими 
ж з попередніх розвідок. Категорію адміністративно-господарчих 
послуг запозичено із класифікації OECР, яка діяла щонайменше з 
2000 року. Категорії виробництва та соціальної допомоги можна 
пов’язати з категорією «iндивідувальних трансферів рибалкам» за 
класифікацією OECР. Категорія відшкодування виробничих витрат 
подібна до категорії «відсутності інтервенцій» за класифікацією 
ФАО, а також до категорії «видатків на відшкодування витрат» 
OECР.

Рибогосподарські субсидії пропонуємо розподілити на чотири 
блоки: а) адміністративно-господарчі послуги: перекази не отриму-
ються суб’єктами діяльності безпосередньо, але зменшують витрати 
сектора у цілому. Ця категорія включає поліпшення інфраструкту-
ри, управління доступом до рибних ресурсів, сприяння дотриманню 
законодавства та дослідження; б) виробництво: індивідуальні випла-
ти, які впливають на прибутковість шляхом коригування витрат або 
доходів. Підтримка, яка впливає на зменшення виробничих витрат, 
категоризується за типом витрат, на які вони впливають. Це ви-
трати на пальне, лід, знаряддя лову, будівництво суден та придбан-
ня двигунів. Деякі з них відносяться до інфраструктури, такої як 
склади, приміщення для зберігання риби та маркетингові заходи. 
Субсидії для модернізації реєструються окремо від тих, що призна-
чені на будівництво суден; в) соціальна допомога: індивідуальні ви-
плати рибалкам, які впливають на витрати за працю шляхом прямих 
та непрямих виплат для підтримки рибалок. Можуть включати ви-
плати на започаткування бізнесу, субсидовані навчання та практики, 
звільнення від сплати податку на прибуток; г) доступ до ресурсів: 
включають виплати у випадках відмови від прав доступу до ресурсів 
на тимчасових або постійних засадах та виплати третім країнам за 
дозвіл доступу своїх суден до ресурсів рибальства у водах цієї третьої 
країни.

Висновки. Отже, такі науково-практичні рекомендації упорядку-
ють субсидії, спрямовані на розбудову потужностей. Необхідно:

– зменшити або повністю припинити надання субсидій, спрямо-
ваних на розбудову потужностей, оскільки вони інтенсивно збідню-
ють рибні запаси;

– наростити субсидії, що збільшують вигоди від діяльності, зо-
крема фінансову допомогу при збиранні даних, організацію конт ролю 
та такі, які поліпшують управління рибним господарством шляхом 
зменшення рибальських потужностей, мінімізують прилови та спри-
яють досягненню важливих цілей;

– поліпшити прозорість звітності щодо використання субсидій, 
зокрема потрібно запровадити дієве звітування щодо субсидій у рам-
ках СОТ;

– запровадити прозорість у бухгалтерських звітах промислових 
компаній щодо обґрунтування необхідності отримання субсидій;
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– взяти до уваги особливу зацікавленість у цій проблемі країн, 
що розвиваються, та дрібномасштабного рибальства, які потребують 
допомоги і не шкодять ресурсній базі;

– посилити моніторинг впливу таких субсидій на рибне господар-
ство з метою визначення того, які субсидії приносять найбільше 
користі;

– субсидії, що спрямовані на розбудову потужностей, передати 
на підтримку сталої діяльності, «рибальства пластику». Це сприя-
тиме покращенню господарської діяльності рибалок завдяки отрима-
ним субсидіям, океани будуть очищені від пластика, а ресурсна база 
відпочине від рибальства на суднах.
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Оценка глобальных субсидий рыбному хозяйству  
в аспекте монетарной стоимости и конкурентоспособности

Аннотация. Обосновано, что информация по субсидиям рыбному хозяйству 
часто неопределенная и фрагментарная. Доказана важность иметь четкое по-
нимание о полученных субсидиях и дальнейшее их влияние именно на уровень 
отраслевой конкурентоспособности. На основе расчетов установлено, что субси-
дии для отрасли рыбного хозяйства оцениваются в мировом масштабе на уров-
не 35,0 млрд долл. США в 2016 г. или 31,5 млрд долл. США в 2020 г. Сдела-
на попытка обобщить эволюционные основы формирования субсидий и принципы 
их классификации. Определен состав субсидий, оцененных по секторам. Иссле-
дования показали, что наибольшая доля субсидий у субсидий на топливо. При-
ведена оценка уровня субсидирования для рыболовных стран. Предложенная 
усовершенствованная классификация субсидий на основе их целей и стадии 
производственного процесса, наведены типы выплат. Сделан вывод о важности 
субсидий в аспекте монетарной стоимости. Определено  потенциальное влияние 
субсидий на мощности флота, рыболовные усилия, производство рыбной про-
дукции и отраслевую конкурентоспособность.

Ключевые слова: конкурентоспособность, субсидии, аграрный сектор, рыбное 
хозяйство, монетарная стоимость, отрасль, флот.
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Estimation of global subsidies to fish industry in the context  
of monetary value and competitiveness

Abstract. It article information on subsidies to fisheries is often uncertain and 
fragmentary is substantiated. It is important to have a clear understanding of the 
scope of subsidies and their subsequent impact on the level of sectoral competitiveness 
is proved. On the basis of calculations, it was found that subsidies of the fisheries 
sector are estimated globally at $ 35.0 billion USA in 2016 or $ 31.5 billion USA 
in 2020. The evolutionary principles of the formation of subsidies and the principles 
of their classification were generalized. The composition of subsidies by sectors is 
presented, from which it is evident that the subsidy on fuel accounts for the largest 
share of subsidies are evaluated. An assessment of the level of subsidization for 
the ten largest fishing developed countries is presented. The classification of 
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subsidies is based on their goals and stage of the production process and types of 
payments were proposed. The importance of subsidizing in the aspect of monetary 
value and its potential impact on capacities, fishing effort, production, sectoral 
competitiveness is determined.

Key words: competitiveness, subsidies, agrarian sector, fisheries, monetary value, 
industry, fleet.



МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РЕГУЛЮВАННЯ  
ГАЛУЗІ КОЗІВНИЦТВА В КОНТЕКСТІ  

УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ  
ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

Анотація. Досліджено методичні підходи до регулювання галузі козівництва 
в умовах продовольчих викликів. Вивчено стан вітчизняного тваринництва з 
урахуванням положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом. Доведено необхідність диверсифікації галузі тваринництва у площині 
виокремлення козівництва та формування стратегії задоволення внутрішнього 
продовольчого ринку вітчизняною продукцією. Представлено методичні підходи 
до збільшення пропозиції товарної продукції тваринництва на ринку. Запропо-
новано удосконалити організаційно-адміністративний метод регулювання роз-
витку тваринництва шляхом введення поняття «державне регулювання козів-
ництва».

Ключові слова: регулювання, тваринництво, козівництво, вівчарство, ме-
тоди, інструменти, ринок, стратегія, диверсифікація.

Актуальність теми дослідження. Функціонування галузі тва-
ринництва спонукає до запровадження заходів диверсифікації 
для збільшення товарної пропозиції галузі. Активний розвиток 
козівництва в Україні актуалізує питання створення методично-
го забезпечення регулювання розвитку та товарообмінних про-
цесів. Такі заходи можливі за умови впорядкування економічної 
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інформації, яка нині недостатньо забезпечує потреби аграрного 
ринку, що спонукає до проведення подальших досліджень.

Постановка наукової проблеми. Стаття спрямована на поглибле-
ний аналіз проблемних аспектів у сфері узагальнення даних про 
розведення овець та кіз в один клас. Це унеможливлює ведення 
диференційованої державної статистики, здійснення економічного 
аналізу стану галузі козівництва та організації товарообмінних про-
цесів на ринку. Невирішеним у сучасному організаційно-адміністра-
тивному полі залишається штучне об’єднання вівчарства та козівни-
цтва в одну галузь. Така систематизація потребує змін, адже визна-
чення терміну «галузь» відповідно до ст. 260 Господарського 
кодексу України є сукупністю усіх виробничих одиниць, що здій-
снюють здебільшого однакові чи подібні види економічної діяльнос-
ті. Це не відповідає фактичному індустріальному виробництву про-
дукції козівництва в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-методоло-
гічними аспектами регулювання розвитку галузей аграрного сектора 
в умовах глобального дефіциту продовольства займалися вчені: 
С. Кваша [1], Н. Вдовенко [5; 6; 11], О. Єрмаков [9], О. Жемойда 
[10] та інші науковці. Тому важливим є обґрунтування теоретичних 
та методичних положень щодо регулювання тваринництва в умовах 
диверсифікації галузі козівництва.

Виклад основного матеріалу. Підписання Угоди про асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом у 2014 році спонукає до 
економічної інтеграції та виокремлення методичних підходів щодо 
регулювання аграрного сектора економіки. Свого часу вчений 
С. М. Кваша зазначив, що основною складовою державного регу-
лювання є методи, під якими треба розуміти вплив держави через 
законодавчі, виконавчі органи на сферу інфраструктури ринку, 
підприємництва, некомерційний сектор економіки для забезпе-
чення умов їх діяльності відповідно до національної економічної 
політики [1, С. 291]. Методами державного регулювання є інсти-
туційно-правовий, фінансово-економічний, організаційно-адміні-
стративний та соціально-психологічний. 

Розвиток галузей тваринництва як складових виробничої сфери 
АПК України залежить від функціонування різних регуляторних 
рівнів, що структурують єдиний вертикально інтегрований меха-
нізм. Дослідження виокремлюють основні рівні організаційно-адмі-
ністративного забезпечення галузі тваринництва в Україні: спільна 
аграрна політика з ЄС (САП ЄС), державне регулювання, саморегу-
лювання. Міжнародний (наддержавний) рівень регулювання здій-
снюється відповідно до встановлених світових стандартів. Серед них 
виокремлюють: Global GAP – міжнародний стандарт управління ви-
робництвом і поставками безпечної продукції; НАССР – система 
управління безпечністю харчових продуктів. Членство у міжнарод-
них організаціях, зокрема Продовольча та сільськогосподарська 
організація (ФАО ООН); ІФАД – Міжнародний фонд сільськогоспо-
дарського розвитку; IFOAM – Міжнародна федерація органічного 
сільськогосподарського руху.
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Регуляторний рівень САП ЄС є інтегрованою системою заходів, 
правил і норм, які діють на всій території ЄС. Завдяки ним забез-
печується підтримка цін на сільськогосподарську продукцію та суб-
сидується виробництво. Головною особливістю товарної структури 
зовнішньої торгівлі ЄС в аграрному секторі є переважання в екс-
порті продуктів кінцевого споживання, високого рівня переробки 
[2, C. 128]. Саморегулювання є елементом регулювання аграрного 
сектора економіки, ринків сільськогосподарської продукції та про-
довольства в Україні [3]. Відповідно до Концепції державної цільо-
вої програми розвитку аграрного сектора економіки на період до 
2020 року однією із причин виникнення проблем в аграрному сек-
торі економіки є недостатня ефективність самоорганізації та само-
регулювання ринку сільськогосподарської продукції. Тому шляхом 
вирішення проблеми є розвиток саморегулювання ринків через 
державне визначення статусу галузевих громадських організацій 
[4]. У методичних підходах до регулювання тваринництва в кон-
тексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС простежується 
визначення цілей диверсифікації тваринництва у напрямку виді-
лення галузей, інтеграції їх у аграрне індустріальне виробництво 
на основі аналізу поточного становища, формування стратегії до-
сягнення цілей, реалізації обраної стратегії та економічної оцінки 
отриманих результатів.

У екстенсивному плановому тваринництві радянської системи 
пріоритетними були галузі скотарства, свинарства та птахівництва 
за рахунок високих показників виходу продукції. При цьому роз-
виток галузей дрібної худоби не визначався як стратегічно важ-
ливий. При цьому козівництво розвивалося в структурі вівчарства, 
яке є традиційним для степової природно-кліматичної зони Укра-
їни. Такий організаційний підхід відповідав плановій системі роз-
поділу природних ресурсів, адже частка сільськогосподарського 
освоєння в Україні складає 69,3 %. В умовах потужного викорис-
тання родючих ґрунтів ефективним було ведення галузей тварин-
ництва з високим кормозабезпеченням та конверсією корму. На 
менш родючих землях велося дрібне тваринництво, об’єднане у 
клас вівчарства. В його складі було на той час малопродуктивне 
козівництво. 

Нинішній стан галузі козівництва в Україні є формоутворюю-
чим. Активний розвиток індустріального виробництва продукції 
козівництва розпочався у 2015 році завдяки уведенню в експлу-
атацію перших інноваційних підприємств. Проте успішний роз-
виток суб’єктів господарювання в галузі козівництва можливий 
лише за умов створення оптимальних методичних підходів до 
регулювання розвитку тваринництва України в контексті Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС, що схематично показано на 
рис. 1. Дослідженнями встановлено, що активний розвиток галу-
зі козівництва останнім часом є реакцією суб’єктів підприємни-
цтва на сформований високий попит населення на продукцію 
козівництва, який задовольняється здебільшого імпортованою 
продукцією.
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Рис. 1. Регулювання розвитку тваринництва України [1; 5; 7; 8; 11]

Методичні підходи до регулювання галузі козівництва в умовах 
продовольчих викликів формуються залежно від визначених цілей 
розвитку галузі. При цьому відчутно мало вітчизняної продукції 
козівництва для задоволення внутрішнього ринку. Формування стра-
тегії самозабезпечення внутрішнього ринку України продукцією 
козівництва формується під впливом зовнішніх факторів в рамках 
подолання нетарифних бар’єрів та внутрішніх факторів державного 
регулювання. Реалізація стратегії, на думку С. М. Кваші, втілюєть-
ся через тактичні, оперативні та локальні цілі [1, С. 190]. Після 
методичного формулювання стратегії і розвитку галузі оцінюються 
досягнуті результати на основі міжнародного досвіду. 

Аналіз показав об’єктивність міжнародних інструментів аналіти-
ки галузі тваринництва, а саме: FAO Food Price Index – один з най-

© І. О. Марченко, 2018
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більш вживаних індикаторів цін у світі, що вираховується для про-
довольства в цілому і для окремих груп товарів (молока, м’яса), FAO 
Food Outlook – великий аналітичний огляд світових ринків продо-
вольства, Індекс Global Dairy Trade (GDT) – показник цін он-лайн 
торгової біржі для міжнародних молочних товарів. Учасники вітчиз-
няного ринку товарів функціонують відповідно до розвитку глобаль-
ного ринку продукції тваринництва. Тут якість імпортованих товарів 
регулюється САП ЄС. Така ситуація зумовлює необхідність держав-
ного регулювання галузі козівництва і в Україні для стимулювання 
розвитку галузі через організаційно-адміністративний метод еконо-
мічного механізму регулювання. Процеси державного регулювання 
цієї галузі специфічні, пов’язані з особливостями виробничого про-
цесу, залежністю від природних факторів, асортименту продукції, 
попит на яку є слабо еластичним. Зазначимо, що такі тенденції 
суттєво впливають на функціонування організаційно-економічного 
механізму на ринку молока і молокопродуктів. У світовому контек-
сті особливістю цього ринку є масовість споживання, соціальна зна-
чимість продукту, високий, навіть порівняно з іншими продоволь-
чими ринками, ступінь державного регулювання. Воно здійснюється 
через виробничі та тарифні квоти, імпортні мита, санітарними та 
фітосанітарними заходами, дотаціями і субсидіями як виробникам, 
так і експортерам. Сприятливим для формування і становлення дер-
жавного регулювання галузі козівництва є забезпечення дії механіз-
му міжгалузевих виробничо-економічних зв’язків, товарообміну у 
межах держави з виходом на світовий глобальний ринок та органі-
зацію постачання населенню молочної групи продовольства відповід-
но до платоспроможності.

Висновки. Таким чином, для більш обґрунтованого вибору мето-
дичних підходів у процесі державного регулювання галузі козівни-
цтва необхідно створити понятійний категоріальний апарат. Зокрема, 
треба ознайомитись із змістом поняття «державне регулювання га-
лузі козівництва» та обґрунтувати його суть в умовах продовольчих 
викликів. При цьому проведений аналіз стану галузі козівництва в 
Україні підтвердив необхідність державного регулювання козівництва 
з урахуванням передумов автономного від вівчарства розвитку з по-
дальшим інтегруванням в аграрне виробництво.
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Методические подходы к регулированию отрасли козоводства  
в контексте Соглашения об ассоциации между Украиной  
и Европейским Союзом

Аннотация. Исследованы методические подходы к регулированию отрасли 
козоводства в условиях продовольственных вызовов. Изучено состояние отече-
ственного животноводства в контексте Соглашения об ассоциации между Укра-
иной и Европейским Союзом. Доказана необходимость диверсификации отрасли 
животноводства в плоскости выделения козоводства с целью формирования 
стратегии удовлетворения внутреннего продовольственного рынка товарами оте-
чественного производства. Представлены методические подходы к стимулирова-
нию производства и увеличение предложения товарной продукции на рынке 
животноводства. Предложено усовершенствовать организационно-
административный метод регулирования развития животноводства и расширить 
понятие «государственное регулирование козоводства».
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Methodological approaches to regulation of the coexination  
in the context of the association agreement between ukraine  
and the european union

Abstract. The methodical approaches to the regulation of the bovine sector in 
the context of food challenges are explored. The state of domestic livestock breeding 
in the context of the Association Agreement between Ukraine and the EU was 
studied. The necessity of diversification of the livestock sector in the area of   the 
selection of bovine animals has been proved in order to formulate a strategy of 
satisfaction of the domestic food market with domestic production. Methodical 
approaches to stimulating production and increasing the supply of marketable 
products in the livestock market are presented. The categorical notion of «state 
regulation of gooseberries» was proposed for introduction into the organizational 
and administrative method of regulation of livestock development.

Keywords: regulation, animal husbandry, cows breeding, sheep breeding, methods, 
tools, market, strategy, diversification.
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Вимоги, рекомендовані МОН 
України до наукових статей 

Наукові статті у фахових виданнях повинні мати такі необхідні 
елементи:

1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями.

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започаткова-
но розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення 
не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуєть-
ся стаття.

3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).

4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунту-
ванням отриманих наукових результатів.

5. Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у 
напрямку.

Редакційна колегія збірника пропонує авторам виділяти реко-
мендовані МОН України елементи статті окремими рубриками 
(скороченими підзаголовками).

Послідовність структурних елементів статті.

1. Бібліографічний показник (УДК), ліворуч.
2. Назва статті (посередині) – великими літерами.
3. Ініціали та прізвище автора (авторів) – малими літерами. 
4. Місце роботи на 3-х мовах (українська, російська, англійська)
5. Повна поштова (за місцем праці) та електронна адреса автора 

(авторів) – малими літерами, курсив, на 3-х мовах (українська, 
російська, англійська) фото в електронному вигляді.

6. Анотація.
7. Ключові слова.
8. Текст статті.
9. На першій сторінці статті, в нижньому колонтитулі – знак 

авторського права “©”, поряд із ним прізвища та ініціали всіх 
авторів та рік. Наприклад: © Бодня О. В., 2014.

10. Нижче тексту статті розміщується список використаних 
джерел.

11. Після списку використаних джерел подається назва статті, 
прізвище ім’я, по батькові авторів повністю, їхня службова 
адреса, розширена анотація (500-1000 друкованих знаків – від 
0,5 однієї сторінки формату А-4) та ключові слова англійською 
й російською мовами. Анотація статті має розкривати її зміст. 



12. Якщо мовою основного тексту статті є англійська, то в кінці 
статті її назва, дані про авторів, анотація і ключові слова ма-
ють бути двома іншими мовами. Англійський текст повинен 
бути оформлений на фаховому рівні володіння мовою. У разі 
подання тексту перекладеного, наприклад, через інтернет-пере-
кладач (Google і т.ін.) або нефахово, стаття не буде прийнята 
до публікації.

13. В кінці рукопису вказується дата відправки статті до редколе-
гії журналу «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку».

14. Електронна пошта редакції журналу: piirek5@gmail.com.
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