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Е К О Н О М І К А  

 
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЛОГІСТИКИ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 
В.Я. Омельченко, д.е.н., доцент, Донецький національний університет 
А.Я. Козарук, аспірант, ас. каф. маркетинг, Донецький національний університет ⋅ 

 
Інтеграція України в світове господарство — один з пріоритетів її державної політики з моменту 

проголошення незалежності, що зумовлює актуальність теми дослідження. Питання про ставлення країни до тих чи 
інших міжнародних економічних об’єднань та інтеграційних процесів є складовою її зовнішньої стратегії, умовою 
розв’язання кардинальних проблем внутрішнього розвитку. Причому одночасно йдеться і про кількісні, і про якісні 
параметри міжнародного торговельного та інвестиційного співробітництва з урахуванням їх організаційно-
інституційного аспекту, тобто ступеня державного сприяння кооперації за тими чи іншими географічними 
векторами, забезпечення членства в міжнародних господарських структурах худо. 

Ця проблематика знайшла певне відображення в працях багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців: 
М. Грігорак, М. Данілюка Є.Крикавського, О.Кузьміна, В.Ніколайчука, М.Окландера, Р.Хом’яка, Н.Чухрай, С.Абта (РП), 
А. Альбенова (РФ), А.Анікіна (РФ), П.Блайка (РП), Т.Ганна (США), Е.Голембської (РП), К.Кльозе (ФРН), 
Л. Міротіна (РФ), Х. Пфоля (ФРН), Ст Сергеєва (РФ) та інших. 

Мета дослідження полягає у висвітленні проблеми застосування інструментарію логістики в менеджменті 
зовнішньоекономічної діяльності для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств та ефективної їх 
адаптації до змін в макро- і мікросередовищі.  

Інтернаціоналізація господарського життя є випрямляємо продовженням суспільного поділу праці як 
всередині країн, так і між ними. Суть міжнародного поділу праці полягає в діалектичній єдності двох складових 
процесу еволюції виробництва — безперервного поділу і одночасного об’єднання [1, с.66]. Незворотна дія закону 
вартості, яка примушує товаровиробників постійно співставляти свої індивідуальні витрати і результати 
виробництва з досягненнями інших виробників аналогічної продукції, примушує перших розділяти окремі фази 
виробничого процесу з метою зниження витрат на одиницю продукції за рахунок використання альтернативних 
технологій і методів організації виробництва худе, ефективніше використання яких часто стає можливим лише при 
збільшенні масштабів виробництва. Таким чином, відокремлення окремих фаз виробництва або ж його 
технологічних циклів, його спеціалізація обов’язково ведуть до зростання масштабів виробництва понад внутрішні 
споживи будь-якої окремої країни, яким би великим ринком вона не володіла. Тому українські підприємства 
шукають свою нішу в світовому господарському комплексі. 

Погліблення спеціалізації спричиняє зростання кількості та складності матеріальних потоків, впливаючи на 
зростання перевезень, появу нових транспортних зв’язків худе, ускладнюючи систему постачання [2, с.61]. 

Однією з особливостей розвитку економічних процесів в світі є глобалізація та інтернаціоналізація ринків, 
а також розширення міжнародної кооперації. Україна теж шукає своє місце в міжнародному поділі праці. Розрів 
налагоджених економічних зв'язків, які існували за часів Радянського Союзу, відсутність організованого ринку 
товарів і послуг, втрата надійних торгових партнерів створили в торгівлі нашої країни складну проблему — знайти 
нових торгових партнерів, постачальників і споживачів майже для шкірного підприємства. Застосування 
інструментарію логістики в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності сприяє вирішенню проблеми входження 
українських підприємств в міжнародний поділ праці. 

В економічній літературі виділяють також поняття логістики зовнішньоекономічної діяльності (міжнародної 
логістики). Логістика зовнішньоекономічної діяльності — це розробка і управління системою, що контролює матеріальні 
та інформаційні потоки до, через та з підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Вона визначає 
загальну концепцію руху, охоплюючи повний обсяг операцій пов’язаних з товарообігом. 

Логістика зовнішньоекономічної діяльності — це не тільки транспортування чи просте переміщення 
товарів. Рішення, які стосуються логістики зовнішньоекономічної діяльності, визначають розмір і розташування 
виробництва та засобів складування, графіки виробництва, управління запасами і навіть ступінь інтеграції 
підприємства у світовий ринок. Підприємство повинно намагатись оптимізувати управління продукцією і 
сировиною на кожному з ринків, де воно здійснює діяльність. Матеріально-технічне постачання на зовнішніх 
ринках хоча і використовує ті ж методи, що і на внутрішньому ринку, проте має свої особливості. 

                                                 
© Омельченко В.Я., Козарук А.Я., 2009 
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Якби існував єдиний світовий ринок, то проблеми логістики в зовнішньоекономічній діяльності були б 
практично аналогічними до проблем на внутрішньому ринку. Однак, світ — це не один ринок, а набір окремих 
національних ринків, кожний з яких контролюється суверенним урядом. Уряди володіють різноманітними 
методами відносної ізоляції їхнього ринку від інших. 

Серед методів ізоляції національних ринків ми виділимо такі: 
1) тарифні бар’єри; 
2) імпортні квоти та ліцензії; 
3) місцеві закони; 
4) національна валюта і монетарна система, контроль за обміном валют; 
5) система оподаткування; 
6) політика транспортування тощо. 
Вихід підприємств на зовнішні ринки вимагає прийняття багатьох стратегічних рішень. Розглядаючи 

зовнішньоекономічну діяльність підприємств, необхідно згадати також поняття “глобальної логістичної стратегії”. 
Глобальна логістична стратегія — це логістична стратегія, що спрямована на формування стійких 

господарських зв’язків між окремими країнами чи групами країн на основі міжнародного поділу праці, особливо у 
формі подетальної і технологічної спеціалізації та міжгалузевої кооперації. Передумовами для застосування 
глобальної логістичної стратегії є науково-технічних прогрес та уніфікація торгівельних традицій та звичаїв, 
зокрема створення країнами економічних союзів [3]. 

Можливо, для підприємств найкращою була б така логістична стратегія, згідно з якою все виробництво 
розміщується вдома, а потім продукція експортується. Проте, існують три фактори, які обмежують можливість 
використання цієї стратегії: 

1) витрати на транспортування; 
2) торговельні бар’єри; 
3) необхідність якісного обслуговування споживачів [4]. 
Всі ці фактори змушують підприємства вибирати певну стратегію виходу на зовнішній ринок. 
Розробка оптимальної логістичної системи для зовнішньоекономічної діяльності підприємств є складним та 

тривалим процесом. Практично кожен параметр цієї системи може змінюватись. Не лише ринки та динаміка 
конкуренції, але і можливості постійно змінюються. Так, наприклад, сучасна система транспортування не є 
оптимальною. Навпаки, найвірогіднішим є постійне її удосконалення, що відкриває нові логістичні можливості. 

Затрати фізичного розподілу є одними з основних елементів витрат у зовнішньоекономічній діяльності [5, 
3]. Отже, прибутки можуть бути досягнуті за рахунок зниження витрат на переміщення товарів. Якщо зміни в 
логістичній діяльності підприємства призведуть до покращення обслуговування споживачів, то можливим є ріст 
прибутків за рахунок збільшення обсягів збуту. 

Підприємства, які мають багато ринків збуту і багато джерел постачання ресурсів, потребують загальної 
координації для оптимального поєднання попиту і пропозиції. Координація необхідна для досягнення ефекту 
синергізму. Підприємства прагнутимуть тримати рівень виробництва на ефективному рівні так само, як і 
підтримувати адекватні запаси та рівень обслуговування споживачів на кожному ринку. Тому надзвичайно 
важливим є відповідне інформаційне забезпечення процесу управління. 

Централізований контроль експорту необхідний для досягнення координації логістики 
зовнішньоекономічної діяльності. Один офіс, не обов’язково в штаб-квартирі підприємства, координує всі 
експортні замовлення та визначає необхідний обсяг виробництва. Наприклад, компанія “Ітон” виробляє продукцію 
в 44-х країнах. Вся продукція цієї компанії експортується в понад 100 країн через маркетингову організацію, яка 
знаходиться у Швейцарії. Централізований контроль експорту, як правило, здійснюється регіональними 
дистриб’юторськими центрами, які утримують товарні запаси з метою прискорення місцевої доставки. 

Підприємства можуть забезпечити інтегровану міжнародну логістику різними методами. На нашу думку, 
особливу увагу слід приділяти адаптації підприємств до ситуації, але в будь-якому випадку, певне централізоване 
планування і контроль будуть необхідними для забезпечення загальних інтересів компаній. Постачальники, склади 
сировини і матеріалів, виробники деталей, вузлів і кінцевої продукції, дистриб'юторські центри і регіональні склади 
зв'язуються в єдину мережу. Логістичні мережі усе більшою мірою розширюються й інтернаціоналізуються. Це 
відноситься як до закупівель і виробництва, так і до збуту. Національні мережі варто старанно вивчати і намагатися 
реструктурувати. 

Існує думка [6, с.226], що регіональні склади потрібно удосконалити або ліквідувати, а клієнти повинні все 
частіше обслуговуватися з одного центру. Проте, розглядаючи динамічну природу середовища логістики 
зовнішньоекономічної діяльності, ми можемо зробити такий висновок: не існує єдиного оптимального рішення для 
всіх випадків. Логістика є корисною, якщо вона допомагає підприємству уникати дорогих досліджень та інвестицій 
з метою задоволення своїх потреб на міжнародному ринку. Підприємству краще приймати рішення, які 
допомагають пристосовуватись до обставин і вирішувати поточні проблеми. Вони змінюються одночасно зі 
змінами в середовищі бізнесу без значних нових інвестицій. 
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Застосування засад логістики в зовнішньоекономічній діяльності підприємств гарантує вирішення проблем 
забезпечення матеріальними та інформаційними ресурсами, поставок товарів з одночасною оптимізацією витрат та 
підвищення ефективності зовнішньоекономічних операцій. А це безпосередньо пов’язано із завданнями 
прогнозування, оцінки ризиків зовнішньоекономічних операцій, оптимізації поставок і запасів, з проблемами 
інформаційного забезпечення, опрацювання питань митного оформлення, податків, стратегічного планування тощо. 

Ключовим фактором, що визначає обсяги логістичних витрат та потреб інформаційного забезпечення 
управління логістичною діяльністю підприємств є наявність інфраструктури, яка надає можливість для дієвого та 
безперебійного вирішення всіх завдань логістики. Різноманітні технічні засоби, які використовуються для 
забезпечення матеріальних та інформаційних потоків, а також системи використання цих засобів утворюють 
симбіоз транспортної інфраструктури та сервісних організацій як складових інфраструктури логістики, що дає 
можливість для реалізації логістичних процесів і одночасно впливає на їх перебіг, дієвість та величину витрат. 

Інфраструктура транспорту. Проаналізуємо інфраструктуру основних видів транспорту: автомобільного, 
залізничного, водного та авіаційного. 

Україна має дуже великий потенціал своєї транспортної системи — це 22,3 тис.км залізниць, 3 тис.км 
внутрішніх водних шляхів і 47 тис.км трубопроводів, а також 19 річкових і морських портів. Залізничний, водний, 
автомобільний транспорт разом з портами, за приблизними оцінками, здатні забезпечити перевезення до 700млн.т. 
вантажів, а один трубопровідний транспорт може забезпечити 200млн.т. транзиту. 

Базовим елементом інфраструктури автомобільного транспорту є дороги. Сітка автомобільних доріг 
покриває набагато більшу територію, ніж залізниця, і, наприклад, в Європі дозволяє досягнути практично кожного 
підприємства. Одночасно мережа міжрегіональних та міжнародних автомобільних доріг, як правило, співпадає з 
відповідними залізничними шляхами. 

Для логістики зовнішньоекономічної діяльності велике значення мають автостради, які дозволяють швидко 
і безпечно пересуватися автомобільному транспорту. З огляду на наявність автострад, інфраструктура 
автомобільного транспорту добре розвинута лише в деяких високорозвинених країнах світу. Про якість цілої 
системи автомобільних доріг свідчить також частка асфальтованих доріг у загальній довжині автомобільних шляхів 
країни, регіону. На автомобільних дорогах частіше, ніж на залізниці, трапляється явище нездатності пропустити в 
певний момент часу потік транспортних засобів. Особливо часто це відбувається саме на міжнародних 
автомобільних транспортних маршрутах. Як і на залізниці, місцем затримки транспортного потоку виступають 
переходи через кордони держав. Вузловими елементами інфраструктури автомобільного транспорту є 
перевантажувальні термінали. Автомобільні дороги зазвичай знаходяться у власності держави. Проте існують 
відрізки доріг, які знаходяться у приватній власності. Використання деяких елементів інфраструктури 
автомобільних доріг є платним. Тому постає проблема вибору оптимальної траси проїзду: найшвидшої, 
найкоротшої чи найдешевшої. Велика густота мережі автомобільних доріг дозволяє зробити такий вибір. 

Хоча обсяги перевезень на міжнародних транспортних коридорах, що проходять територією України, 
щорічно зростають приблизно на 6%, на нашу думку, наша держава катастрофічно швидко втрачає свій 
геополітичний ресурс. Основні вантажопотоки з Західної Європи на схід обминають Україну через території Румунії 
(Дунайський шлях через Констанцу) та Білорусії (Вільна економічна зона “Брест”). З півночі на південь Росія формує 
свої основні товаропотоки на Новоросійський порт та через Білорусь. На думку фахівців [8, с.78], в Україну 
вантажопотоки не йдуть з двох основних причин: жахливий стан доріг та низький рівень безпеки перевезень. 

Під час міжнародних перевезень залізницею слід звертати увагу на відмінності, які існують у різних 
країнах, а саме: ширина колії, електрична напруга, система сигналізації тощо. Це спричиняє до необхідності 
проведення додаткових операцій при перетині кордонів. Україна володіє досить непоганою мережею залізничних доріг, 
яка продовжує активно розвиватися та інтегруватися з залізницями сусідніх держав. Зокрема, Згідно Меморандуму "Про 
співпрацю в області залучення інвестицій, організації перевезень вантажів по залізничних лініях колії 1520мм і утворення 
центру логістики і термінала в Чеській республіці" (2001р.) за участю України, Чехії і Словаччини здійснюється проект 
реконструкції залізничної лінії Ізів-Хрубешов-Катовіце з шириною колії 1520 мм. Проект передбачає модернізацію лінії, 
продовження її до м.Острава (Чехія) і будівництво в м.Богумин (Чехія) контейнерного термінала з широкою колією. У 
даний час лінія використовується для доставки експортної і транзитної залізорудної сировини з України на металургійні 
підприємства Польщі. Планується залучення на маршрут контейнерів Азіатсько-тихоокеанського регіону напрямом на 
Європу, наступних у даний час морським шляхом. Терміни доставки даних вантажів по новому маршруту оцінюються в 
12-14 діб (морський варіант — 40 діб). Очікуваний прибуток української сторони — близько 1 млрд. USD у рік. 

Найбільше значення в інфраструктурі морського транспорту мають її вузлові елементи — морські порти. 
Їх початкове розташування визначає маршрути водних шляхів, оскільки практично вся акваторія морів та океанів 
придатна для морського транспортування. Тенденція до збільшення вантажопідйомності кораблів та зменшення 
кількості портів, до яких вони заходять, призводить до зростання конкуренції між портами. Важливим фактором у 
цій конкуренції є розвиток інфраструктури порту: його здатність приймати, розвантажувати та навантажувати 
різноманітні судна, забезпечення стабільного сполучення з внутрішніми територіями країни чи регіону тощо. 
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Головним портом України є Одеський (48% сумарного вантажообігу країни; основний вантажопотік — 
російська нафта), який на порядок поступаються провідним портам світу. В лідерах також порти Південний (51,6%; 
основні вантажі — вугілля, руда, хімдобрива), Маріупольський (35%; вугілля, сірка), Іллічівський (20%; вугілля, 
зерно, руда, міндобрива). Переважаючий транзит — російського походження. 

Інфраструктура авіатранспорту складається з аеропортів, аеродромів та авіатрас. Авіатраси є нематеріальними 
через своє функціонування в повітрі, проте, як правило, чітко визначені та підтримуються за допомогою встановлених на 
землі пристроїв супроводу, нагляду та контролю авіаруху на трасі між визначеними пунктами. Інфраструктура 
авіатранспорту визначається також розміщенням аеропортів та їх пропускною здатністю. Перевага одного аеропорту над 
іншим визначається за такими самими критеріями, що і в морських портів, проте існує поділ аеропортів на 
міжконтинентальні, міжнародного значення та регіональні. Хоча на авіатранспорт припадає незначна частка перевезень 
вантажів, цей вид транспорту активно розвивається. Але слід зазначити, що повітряний транспорт України 
характеризується високим рівнем зносу основних фондів та слабкою конкурентоздатністю як на світовому так і на 
вітчизняному ринку. 

Сервісні організації. Складність логістики зовнішньоекономічної діяльності, необхідність гнучкого 
реагування на потреби споживачів, що постійно змінюються, прагнення здійснювати логістичний сервіс на 
найвищому рівні з мінімальними витратами, на нашу думку, зумовлюють необхідність використання 
багаточисельних логістичних посередників. 

Серед основних сервісних організацій у міжнародних логістичних системах ми можемо виділити: 
міжнародні транспортно-експедиторські фірми; центри логістичного обслуговування; брокерські та агентські 
фірми. 

Більшість великих міжнародних траснпортно-експедиторських фірм, наприклад, “Шенкер” (“Shenker”), 
“ТНТ ЕВ” (“TNT EW”), “АСГ АБ” (“ASG AB), “БТЛ” (“BTL”), “Федерал Експресс” (“Federal Express”), 
сертифіковані стандартами ISO 9002, що свідчить про високий рівень якості логістичних послуг, які вони надають 
[9, с.39]. 

Важливу роль в обслуговуванні міжнародних логістичних систем відіграють центри логістичного 
обслуговування, а також такі сервісні логістичні організації, як підприємства з управління експортними 
операціями, зовнішньоторговельні підприємства, підприємства із запакування товарів тощо. 

Висновки. Україна має вигідне географічне положення, високий потенціал транспортного комплексу та 
резерви підвищення обсягів перевезень на міжнародних транспортних коридорах, але ефективність їх використання 
залежатиме від інвестицій в розвиток логістичної інфраструктури країни, зокрема реконструкції аеропортів, 
морських портів, будівництва сучасних автострад та розвитку ринку логістичних послуг. 

Основними проблемами, які стримують забезпечення зростаючого за обсягами та якістю попиту на 
логістичні послуги в Україні, на нашу думку, є: 

недостатнє оновлення основних фондів всіх видів транспорту і дорожнього господарства, невідповідність їх 
технічного рівня перспективним вимогам; 

низький рівень міжгалузевої координації у розвитку транспортної інфраструктури, що призводиться до 
роз'єднання єдиного транспортного простору, нераціонального використання ресурсів і зниження ефективності 
використання транспорту; 

слабкий ступінь використання геополітичного положення України та можливостей її транспортних комунікацій 
для міжнародного транзиту вантажів територією України; 

повільне вдосконалення транспортних технологій та недостатня їх пов’язаність з виробничими, торговельними, 
складськими і митними технологіями; 

неприпустимо низький рівень інформатизації транспортного процесу та інформаційної взаємодії транспорту з 
іншими галузями економіки; 

недостатня ефективність фінансово-економічних механізмів, що стимулюють надання інвестицій на розвиток 
транспорту; 

відставання у реалізації державних і галузевих програм в області окремих видів діяльності, видів транспорту, 
транспортного машинобудування, розбудови державного кордону. 

На нашу думку, прискорення вирішення цих проблем має виключно важливе значення не тільки для 
транспортної галузі, а й для держави в цілому, ефективного функціонування її виробничої та соціальної сфер, яке 
значною мірою забезпечується стабільною і надійною роботою транспорту.  

Все це визначає необхідність здійснення комплексу організаційно-правових, економічних і техніко-
технологічних заходів, розрахованих як на близьку, так і на довгострокову перспективу, які б забезпечували 
розвиток транспортно-дорожнього комплексу у самому тісному поєднанні з процесами, що відбуваються у світовій 
та вітчизняній економіці, сприяли розвитку продуктивних сил країни, соціальної мобільності населення. 
 
 
РЕЗЮМЕ 
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В статті розглянуто проблеми інтеграції України у міжнародний економічний простір. Наведено характеристику 
елементів логістичної інфраструктури країни. Проаналізовано  вплив застосування принципів логістики в 
зовнішньоекономічній діяльності підприємств на підвищення їх конкурентоспроможності та адаптацію до змін у 
макро- і мікросередовищі через вирішення проблем забезпечення матеріальними та інформаційними ресурсами, 
поставок товарів з одночасною оптимізацією витрат та підвищенням ефективності зовнішньоекономічних операцій. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены проблемы интеграции Украины в международное экономическое пространство. Приведена  
характеристика элементов логистической инфраструктуры страны. Проанализировано влияние применения принципов 
логистики во внешнеэкономической деятельности предприятий на рост их конкурентоспособности и адаптацию к 
изменениям в макро- и микросреде через решение проблем обеспечения материальными и информационными 
ресурсами, поставок товаров с одновременной оптимизацией затрат и повышением эффективности 
внешнеэкономических операций. 
SUMMARY 
In article are considered problems of integration of Ukraine in the international economic space. The characteristic of 
elements of a logistical infrastructure of the country is resulted. Influence of application of principles of logistics in foreign 
trade activities of the enterprises on growth of their competitiveness and adaptation to changes in macro- and a microhabitat 
through the decision of problems of maintenance by material and information resources, deliveries of the goods with 
simultaneous optimization of expenses and increase of efficiency of the external economic operations is analyzed. 
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Світовий економічний, соціально-політичний, культурний розвиток останніх років відбувається під 

впливом глобалізаційних процесів, економічна складова яких пов'язана насамперед із джерелами і факторами 
розвитку світового ринку капіталу, формами прояву яких є зростання обсягів міжнародної торгівлі та інвестицій, 
диверсифікація світових фінансових ринків, зростання ролі транснаціональних корпорацій, загострення глобальної 
конкуренції, поява систем глобального, стратегічного менеджменту. Дослідженню проблематики і розвитку 
процесу міжнародного руху капіталу присвячені роботи таких зарубіжних вчених, як Дж. Гелбрейт, С. Хаймер, 
Ч. Кіндлебергер, К. Акамацу, М. Портер, Дж. Даннінг. Істотний внесок у вивчення цих питань зробили українські 
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та російські вчені-економісти: В. Геєць, Б. Губський, М. Дудченко, Ю. Макогон, В. Мацука, О. Мовсєсян, 
В. Новицький, А. Поручник, О. Рогач, А. Румянцев, Є. Савельєв, І. Школа, О. Шнирков, С. Якубовський та інші.  

Незважаючи на велику кількість робіт як зарубіжних, так і вітчизняних вчених із досліджуваної проблеми, 
слід відзначити, що дослідження даних проблем у контексті зростання невизначеності глобального економічного 
середовища потребує подальшого розвитку. 

Метою даної статті є висвітлення результатів дослідження чинників впливу на процес формування сучасних 
тенденцій на світовому ринку капіталу. 

Аналіз глобальних тенденцій розвитку світового ринку капіталу свідчить, що обсяг глобального 
накопиченого припливу ПІІ складав на кінець 2007 р. 1833 млрд.. дол. США, ставши піковим у зростанні  
показників попередніх чотирьох років та подолавши рекордний показник 2000 р. Незважаючи на фінансову та 
кредитну кризи, початок яких відмічається у другій половині 2007 р. по всіх трьох групах країн – розвинутих 
країнах, країнах, що розвиваються, та країнах з перехідною економікою Південно-Східної Європи та СНД 
спостерігалось зростання припливу ПІІ. Проте, вже з 2008 р. наслідки глобальної фінансової кризи стали 
відчутними на динаміці глобальних потоків ПІІ – у 2008 р. зниження світової інвестиційної активності 
спостерігалось на рівні близько 8%, у 2009 р. за попередніми даними – близько 30% (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка глобального припливу ПІІ за групами країн світу,  
1980-2008, млрд. дол. США [1] 

 
Перші ознаки поточної фінансової кризи зародились  з іпотечної кризи в США ще у 2006 році. Головною 

видимою її причиною стало зростання обсягів неповернених житлових кредитів ненадійними позичальниками. 
Криза стала помітною і почала набирати міжнародні масштаби навесні 2007 р. На хвилі банкротств американських 
агентств з іпотечного перекредитування зростала криза ліквідності. Протягом наступних декількох місяців зазнали 
збитків або збанкрутілі десятки компаній. 

Надзвичайно щільний і переплетений взаємозв'язок фінансових установ на ринку привів до того, що криза, 
яка повинна була б стосуватися лише кредитних установ, які працюють на ринку високоризикованих позик, 
вплинула спочатку на американську фінансову систему, а потім і на загальносвітову. 

Іпотечна криза у США спровокувала іпотечні кризи в Європі і країнах Азії, де мали місце схожі схеми 
кредитування. При чому, кризи зачепили як високорозвинені країни, такі як Великобританія, Іспанія, Японія, так і країни, 
що розвиваються.  

Значні збитки світової банківської системи привели до обвалу фондових ринків світу. За 2007 рік цінні 
папери на світовому фондовому ринку подешевшали на 5 трлн. доларів США. В результаті інвестори перемістили 
свою увагу з фондового ринку на товарний ринок, що привело до зростання цін на нафту і золото. Це у свою чергу 
спровокувало зростання загальносвітової інфляції і зменшення темпів зростання світової економіки.  

Результати дослідження дозволили визначити, що частка промислово розвинутих країн у глобальному руху 
ПІІ у докризовий період складала дві третини, за домінування США і країн ЄС-15. Проте, криза внесла також певні  
зміни у географічний розподіл ПІІ: за умови збереження тенденції до повільного зростання ПІІ у країни, що 
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розвиваються, та країни з перехідною економікою їх частка у сукупних потоках глобальних ПІІ зросла у 2008 р. до 
43%. При цьому найбільше зниження інвестиційної активності спостерігалось на ринках розвинутих країн (близько 
30%). 

Обсяг угод із злиття та поглинань за вартістю на ринках цих країн зменшилась у 2008 р. на 39% (у 
розвинутих країнах Європи – на 56%, у Японії – на 43%). Країни, що розвиваються, постраждали менше за 
розвинуті країни від глобальної фінансової кризи у зв’язку з їх обмеженою інтеграцією з банківськими системами 
США та Європи. По цій групі країн у 2008 р. спостерігалось зростання ПІІ в середньому на рівні 17%.    

Наприкінці 2008 р. – початку 2009 р. спостерігалось значне зниження обсягів по всіх трьох складових 
припливу ПІІ: інвестиціях в акції, іншому капіталу (переважно внутрішньофірмовим кредитам) та реінвестуванню 
доходів.  

Особливістю операцій ТНК останніми десятиліттями стала наявність кількох циклів збільшення 
міжнародної інвестиційної діяльносте Цей період дістав назву «глобальні інвестиційні цикли», або «глобальні 
інвестиційні хвилі». Кожна хвиля характеризується рідким збільшенням вивезення прямих інвестицій. 
Спостерігається тенденція, що кожні 10 років після динамічного зростання ПІІ відбувається 2-3-річний спад. 

Теорія економічного циклу стверджує, що економічній динаміці розвитку господарського життя 
європейських країн ще з Середніх століть і до теперішнього часу була притаманна значна волатильність.  Періоди 
пожвавлення господарської активності і розширення виробництва змінювались періодами спаду. Надзвичайно 
несприятливий вплив на інвестиційну активність мали масові епідемії, знищуючі війни, неврожаї і епізоотії тощо. 
Регулярно фіксовані у XVIII ст. кризисні ситуації приймали форму фінансових криз, загострюючи проблеми 
платіжних балансів країн.   

Теоретичне поняття «криза» як констатуючий компонент концепції «ділових циклів» з самого початку 
пов’язувалось з характеристикою масового перевиробництва і пере накопичення капіталу, що передбачало 
наявність достатньо зрілих ринкових відносин і формування капіталістичної промисловості.  

За нових умов суттєве падіння (промислового) виробництва супроводжувалося різким збільшенням 
чисельності безробітних, в сільському господарстві – більш інтенсивним відпливом економічно активного 
населення. Крім того, кризисне падіння промислового виробництва незмінно супроводжувалось інтенсивним 
падінням попиту і цін на сировинні та паливні ресурси (проста акселераційна залежність).  

Грошова теорія представників класичної школи ставила питання про можливість всесвітнього 
перевиробництва. У вступу до книги Т. Мальтуса «Начала політичної економії» Д. Рікардо писав, що ствердження, 
згідно якому може мати місце одночасне «надлишок капіталу» і «надлишок населення», представляє собою 
«протиріччя у поняттях». 

Серед авторів, які досліджували проблеми криз перевиробництва, які періодично охоплюють економіку, 
слід назвати К. Маркса і Ф. Енгельса, які  вперше поставили питання про наслідки відриву фіктивного капіталу від 
реального. 

У другій половині ХХ ст. досить часто зустрічались випадки падіння фізичного обсягу виробництва і ВВП, 
різні за своїм протягом (від декількох місяців, кварталу і навіть декількох кварталів), у зв’язку з чим виникла 
необхідність поняття «рецесія».   

Протягом 70-80-х рр. ХХ ст. більшість експертів, включаючи представників Національного бюро 
економічних досліджень США (НБЕД), використовували «критерій двох кварталів», тобто рецесія передбачає, за їх 
визначенням, що фізичний обсяг ВВП знижується не менше ніж два квартали поряд. Проте типологія економічних 
спадів в останнє десятиріччя спостерігалась досить різноманітно.  

Професор Йєльського  університету У. Нордхауз в одній зі свої робіт запропонував класифікацію 12 
останніх за часом рецесії (починаючи зі спаду господарської активності 1937-1938 рр.), яку представлено у таблиці 
1.  

Протягом останніх 25 років спостерігалися три цикли інвестиційного буму: 1978-1981 pp., 1986-1990 pp., 
1993-2000 pp. Кожний із даних циклів характеризувався все більш значним зростанням прямих іноземних 
інвестицій, Якщо в 1980-1985 pp. середні темпи зростання вивезення прямих капіталовкладень становили 2%, то в 
1986-1990 pp. − 26%, а в 1995-2000 pp. − понад 30%. 

Максимальна динаміка першої глобальної хвилі припливу інвестицій спостерігалася в 1981 p., але в 1982-
1983 pp. відбувся спад. Пік другого циклу інвестиційного буму припав на 1990 p., після чого щорічний обсяг 
вивезення прямих інвестицій дещо знизився і почав зростати із 1992 p. Цей п'ятирічний цикл швидкого зростання 
зарубіжних інвестицій набагато перевищив аналогічні показники попереднього циклу (1978-1981 pp.). 

Третій інвестиційний бум став не тільки більш тривалим (його не зупинила навіть фінансова криза 1997 p.) 
і масштабним (загальні кумулятивні інвестиції в іноземні філії досягли в цей час 6,6 трлн. дол.), а й мав свою 
особливість. Під час першої глобальної хвилі головну роль відігравали інвестиції ТНК у нафтодобувний сектор, у 
період другого інвестиційного циклу головною сферою інвестицій були промислово розвинуті країни. Останній 
(третій) інвестиційний бум характеризувався активною участю у ньому компаній телекомунікаційного сектору та 
збільшенням ролі країн, що розвиваються. 
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Показники другого циклу інвестиційного буму були значно перевищені в середині 90-х років. Щорічний 
приплив нових прямих іноземних інвестицій постійно зростав і досягнув у 2000 p. рекордного рівня − 1150 млрд. 
дол. 

Таблиця 1 
Класифікація останніх рецесій, запропонована  У. Нордхаузом [108] 

Характерні ознаки Роки 
Заминка, пауза у процесі господарського зростання 1963, 1967, 20011 

Слабкі спади 1961, 1970 
Типові рецесії 1949, 1954, 1958, 1975, 1991 

Довготривала і глибока рецесія 1980-1982 
Депресія 1930-ті 

 
Хвилеподібне глобальне зростання припливу прямих іноземних інвестицій було викликане низкою коротко- та 

довгострокових факторів, серед яких треба виділити циклічні фактори. У теоретичному плані доведено, що існує 
стабільний позитивний зв'язок між потоками глобальних ПІІ та рівнем і темпами зростання світового ВНП. 

Як показують емпіричні дослідження, коливання економічної активності, пов'язані з економічним циклом у 
країнах, що вивозять капітал, і у країнах, які приймають іноземні інвестиції, суттєво впливають на інвестиційну 
стратегію ТНК. Зростаюча взаємозалежність світової економіки несе у своїй тенденції посилення уніфікації умов 
економічного зростання як у країнах базування ТНК, так і за рубежем (хоч іноді вони можуть збігатися). Циклічні 
коливання у країні базування впливають на інвестиційні плани ТНК, на їх здатність мобілізувати необхідний 
капітал для здійснення зарубіжних інвестицій. 

Із точки зору пропозиції на ПІІ впливає наявність інвестиційних ресурсів, джерелами яких є корпоративні 
прибутки або позики. Стан цих джерел залежить від внутрішніх економічних умов країни; вивезення капіталу. 
Економічний спад, наприклад, призводить до зменшення прибутку материнських компаній скорочення 
«домашнього», а іноді й зарубіжного виробництв відстрочення нових інвестицій. Водночас стабільні темпи 
зростання (як країн базування, так і країн, що приймають) позначали розширення інвестиційних планів фірм і 
стимулювання зростання зарубіжних інвестицій. 

Із точки зору попиту зростаючі зарубіжні ринки заохочують ТНК інвестувати, тоді як депресивні ринки 
чинять протилежний вплив на інвестиційні рішення. Зростання взаємозалежності між країнами базування ТНК та 
економіками реципієнтами ПІІ робить відчутнішим вплив їх економічних циклів на рух міжнародних інвестицій. 

Ці фактори певною мірою дають змогу пояснити тенденцію збільшення питомої ваги країн, що розвиваються, і 
країн Центральної та Східної Європи в загальному обсязі припливу капіталу в період останніх світових економічних 
рецесій (початок 90-х років XX ст. та 2001 p.) і відповідно зменшення їх частки в роки високої економічної динаміки у 
провідних «центрах сили» світової економісти. 

Ще однією причиною інвестиційного буму стали фактори економічної політики різних країн. У багатьох 
країнах світу із середини 80-х років XX ст. почала відбуватися значна лібералізація зовнішньоекономічного курсу, 
були переглянуті закони, які стосуються іноземних інвестицій, значно поліпшений інвестиційний клімат для ТНК. 
Відіграла свою роль і загальна зміна світової ситуації, посилення міжнародного й регіонального співробітництва 
між країнами. У ряді випадків зарубіжна діяльність ТНК значно активізувалась у зв'язку зі зміною валютних курсів. 
Наприклад, швидке зростання японських зарубіжних інвестицій у 1987-1990 pp. пояснюється здебільшого саме цим 
фактором. 

І нарешті, тенденції вивезення капіталу останніми десятиліттями не можна зрозуміти без урахування структурних 
факторів світової економіки. Кумулятивний обсяг інвестицій ТНК досягнув на той час дуже значної величини, що 
перейшла в нову якість − відбувалося зародження глобальних виробничих мереж ТНК, що об'єднують десятки тисяч 
материнських компаній і сотні тисяч зарубіжних підконтрольних (прямо чи побічно) підприємств у єдину інтегровану 
систему виробництва. Уже на початку 90-х років світовий обсяг прямих інвестицій сягнув 1,9 трлн. дол., а обсяг продажів, 
викликаний функціонуванням глобальних виробничих мереж ТНК, склав 5,5 трлн. дол., що значно перевищило обсяг 
світового експорту. Саме фактор структурних змін у міжнародному виробництві й формування його нової організаційної 
моделі викликали значну хвилю транскордонних злиттів і поглинань, що дало новий могутній імпульс зростанню ПІІ в 90-
ті роки. 

Інтегрованість системи міжнародного виробництва передбачає насамперед взаємозв'язок усередині 
комплексу транснаціональної корпорації. Разом із тим дедалі більше з'являється ознак того, що його треба 
розглядати і в ширшому − міжфірмовому сенсі. Це пов'язано не тільки зі швидким зростанням міжфірмової 

                                                 
1 У зв’язку з тим, що робота У. Нордхауза була опублікована у 2001 р., автор не мав у своєму розпорядженні повної 
інформації про рецесію 2001 р. 
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кооперації, а й із тим, що збільшується кількість материнських компаній, які зареєстровані у країні базування, 
мають зарубіжні виробничі філії та водночас самі є філіями іноземних ТНК. 

Стратегія ТНК, спрямована на формування інтегрованої міжнародної системи виробництва, потребувала 
залучення додаткових ресурсів капіталу, що також викликало посилення потоків їх вивезення за кордон. Цілком 
можливо, що саме цей чинник найбільшою мірою визначатиме інтенсивність і напрями зарубіжного інвестування 
ТНК на початку XXI ст. 

Міжнародне виробництво ТНК викликає різнопланові транскордонні внутрішньофірмові трансфери. Головними з 
них є фінансові та торговельні потоки, а також рух ноу-хау, технологій, кадрів. Звичайним шляхом вимірювання цих потоків є 
оцінка їх фінансового елементу − вартості руху ПІІ. Слід зазначити, що це дає неповну картину. Вартість потоків ПІІ не 
показує реальної вартості інвестицій ТНК. ТНК фінансують інвестиції також за рахунок місцевих позик банків, акумуляції 
фондів через емісію, облігацій. Однак прямі іноземні інвестиції є єдиним аспектом міжнародного виробництва, про який на 
рівні країн існують систематизовані та сумісні дані. 

Останніми десятиліттями динаміка зростання світових потоків ПІІ була високою. До процесу транснаціоналізації 
залучалися чимраз нові й нові країни, які не тільки були сферою вкладення капіталу ТНК, але почали інтенсивно нарощувати 
вивезення інвестицій за кордон. Тільки за 90-ті роки XX ст. щорічний приплив інвестицій транснаціональних фірм збільшився 
в 6 разів із 200 до 1271 млрд. дол. у 2000 р. 

Про збільшення масштабів міжнародної інвестиційної діяльності свідчить той факт, що на початку XXI ст. 
51 країна світу отримувала в середньому щорічно більш ніж 1 млрд. дол. ПІІ. Кожна із країн мала сукупний обсяг 
нагромаджених іноземних інвестицій ТНК не менше ніж 10 млрд. дол. У середині 80-х років XX ст. таких країн 
було лише 17. 

В останні п'ятнадцять років у 65 країнах світу спостерігалися середні щорічні темпи зростання припливу 
прямих іноземних інвестицій на рівні 30% і вище, ще у 29 країнах вони сягали 20-29%. 

За оцінками, сукупний обсяг нагромаджених ПІІ за останні 20 років минулого століття збільшився в 10 
разів − із 615,8 до 6314 млрд. дол. Тільки за останні п'ять років він збільшився на 3,4 трлн. дол. 

На сьогодні світова економічна система знаходиться у стані глобальної економічної кризи, проте волатильність 
зростання у країнах, що розвиваються значно менше пов’язана із загальними світовими змінами господарської 
кон’юнктури, і більшою мірою залежать від проблем розвитку власної національної економіки.  Хоча розглядаючи даний 
процес у динаміці можна стверджувати, що залежність цієї групи країн від загальносвітових процесів  у подальшому буде 
зростати по мірі поглиблення їх інтеграції у глобальну економічну систему.  

У хронології розвитку поточної глобальної фінансової кризи можна виділити такі етапи: англосаксонська 
фінансова криза (весна, 2007 р. – березень, 2008 р.) – криза на іпотечному ринку США; «розмежування» (березень – 
серпень, 2008 р.) – поширення кризи на всі розвинуті країни світу; «кредитне стискування» (вересень – листопад,  2008 
р.) – стрімкий розвиток кризи на ринках країн, що розвиваються, та офіційне визнання початку рецесії у розвинутих 
країнах, загроза колапсу банківської системи; «емісійна накачка» (з кінця листопаду 2008 р. по теперішній час) – 
застосування кейнсіанської моделі виходу із кризи  більшістю країн [2].  

Протягом першого етапу криза включала в себе переважно ряд проблем на іпотечному ринку США. 
Основним поштовхом для розвороту тренду на ринку нерухомості в США стала зміна відсоткової політики 
Федеральної резервної системи  США (ФРС США). У восени 2006 р. вона ключова ставка ФРС сягнула 5,25%, 
збільшившись більше ніж у 2 рази, що викликало відповідне зростання по всіх інших ставках в економіці США, у 
тому числі ставок по іпотечних кредитах.   

Подальше падіння цін на нерухомість у США і стрімке зростання простроченої заборгованості по 
іпотечних кредитах викликало зростання збитків по іпотечних облігаціях, які було випущено для банками-
кредиторами для рефінансування своїх іпотечних портфелів. Найбіліші американські і міжнародні банки вимушені 
були брати на свій баланс збитки компаній структурних інвестицій, а також позабалансові зобов’язання. Криза до 
восени 2007 р. фактично була локалізована у США. 

Припинення видачі нових іпотечних кредитів, а також масові продажі придбаного раніше житла викликали 
кризу у секторі житлового будівництва США, яка охопила інші сектори економіки. Стрімке зростання безробіття і 
зростаюче боргове навантаження призвели до згортання споживчих витрат у найбільшій економіці світу.  

Міжнародний вплив кризи на іпотечному ринку США у цей період був неоднозначним. З одного боку, 
почався рух капіталів з іпотечних інструментів на сировинні ринки і у країни, що розвиваються. З іншого, на фоні 
перегріву багатьох економік країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою (у тому числі Китаю, Індії, 
Росії, Казахстану, арабських країн Перської Затоки, країн Центральної і Східної Європи) по всьому світу зростає 
інфляція, особливо так звана агфляція – глобальне зростання цін на продовольчі товари, яке викликано зростання 
споживання продукції АПК у країнах, що розвиваються і неврожаєм у 2007 р. у ряді країн – традиційних 
виробників продовольчої продукції.  

Країни, які перед початком кризи у США заходилися у стані перегріву у зв’язку з масовим припливом 
капіталу (Казахстан, Латвія, Угорщина тощо) потрапили найбільш глибоко у першу хвилю кризи, проте їм вдається 
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швидко подолати перші кризисні явища, і ситуація тимчасово стабілізується. Російська Федерація практично не 
відчула даний етап кризи.  

На завершенні даного етапу криза вийшла за межі ринку нерухомості і  іпотеки США і стала охоплювати 
міжнародний фінансовий сектор.  

Наступний етап розвитку кризи, який продовжувався до середини березня по вересень 2008 р, пов’язан з 
очікуванням локалізації кризи розвинутими країнами. У зв’язку з тим, що на першому етапі розвиток кризи був пов’язан 
переважно з ринком нерухомості США і потенційними проблемами найбільших глобальних фінансових інститутів 
розвинутих країн, у середовищі експертів виникла ідея про можливість «розмежування» розвитку країн, що 
розвиваються, у першу чергу  країн БРІК (Бразилії, Росії, Індії і Китаю), і розвинутих країн, появи нового ядра світового 
економічного зростання на базі країн БРІК. Саме на даному етапі розвитку кризи починається період сталих від’ємних 
темпів зростання, продовжується зростання темпів безробіття, поглиблюється криза житлового будівництва, падає 
споживання домогосподарств, перед усе у сері товарів тривалого споживання. В Японії і Європі слідом за США 
починається рецесія, перші сигнали зниження темпів зростання, пере усе промислового виробництва, відчули Росія і 
Китай.    

Саме на даному етапі розвитку кризи почали знижатися ціни на сировинні товари, практично у всіх країнах 
спостерігається відносно висока інфляція, національні центральні банки підвищують процентні ставки для 
боротьби з нею. З літа 2008 р. у розвинутих країнах світу криза покроково розповсюджується з іпотеки на інші 
ризиковані фінансові інструменти, відмічається зростання прихованих і об’явлених збитків міжнародних і 
національних банків і фінансових компаній, знижується рівень довіри на глобальному фінансовому  ринку.  

Третій етап кризи почався з 15.09.2008 р. об’явою про банкрутство одного з найбільших і старіших 
інвестиційних банків США Lehman Brothers. На даному етапі вирішальне значення мав параліч на грошовому 
ринку і ринку інших фінансових активів, колапс інвестиційної банківської сфери і масовий вихід вкладників із 
хедж-фондів і фондів прямих інвестицій.  Держава перетворилася на основного гравця у банківському секторі.  

У жовтні-листопаді 2008 р. на міжнародних фінансових ринках було прийнято ряд спільних 
скоординованих рішень національних центральних банків, спрямованих на полегшення доступу до ліквідних 
коштів.   

До інших характеристик даного етапу розвитку кризи слід віднести початок глобальної рецесії, зростання 
очкувань щодо розвалу діючої системи міжнародної торгівлі, обвал цін на світових ринках, різке гальмування 
інфляції у розвинутих країнах, де-факто банкрутство Ісландії, Еквадору, Латвії, фінансовий колапс в Україні та 
Угорщині.   

Четвертий етап поточної фінансової кризи характеризується підсиленням негативних тенденцій у 
реальному секторі США і більшості провідних економік світу, об’ява про масштабні скорочення персоналу і 
виробничих планів у різних галузях, подальше падіння цін на сировину на світових товарних ринках. Більшість 
країн світу об’явило про девальвацію свої національних валют та пониження облікових ставок центральних банків. 
У фінансовому секторі намітилася незначна стабілізація.  

Таким чином, на основі проведеного аналізу поточної динаміки розвитку тенденцій на світовому ринку капіталу 
можна відзначити, що по-перше, в умовах вже сформованої на сьогодні глобальної економічної системи поточна фінансова 
криза має безпрецедентний за масштабами характер, охоплюючи всі групи країн;  по-друге, сучасна криза має структурний 
характер, тобто передбачає значні подальші  зміни у конфігурації світової економіки та її технологічної бази; по-третє, 
основною її причиною є суттєвий відрив фіктивного капіталу від реального, по-четверте, причиною її стрімкого поширення 
є її інноваційний характер, тобто впровадження новітніх фінансових інструментів та віртуальних технологій  передачі 
інформації.  

Перевірка гіпотези залежності чистих позицій країн по іноземних інвестиціях від системи 
макроекономічних та демографічних характеристик [3] за допомогою кореляційно-регресивного методу дала 
можливість отримання таких рівнянь: 

 
по групі розвинутих країн:  

FDI = 239834659800 + 0.16042428*IMP - 0.1241420287*EXP -  
- 6243440.785*GNI - 22601184.75*D1 + 28530086.87*D2 - 26980422.78*D3,     (1) 

 
по групі країн, що розвиваються:  

FDI =  - 16153286730 - 0.05538496504*EXP - 0.3900508954*IMP + 
+ 28074829.02*GNI - 1578508.192*D1 + 925283.265*D2 + 795234.5215*D3,     (2) 

 
де FDI – приплив іноземних інвестицій в країну; 

EXP – обсяг експорту товарів і послуг країни; 
IMP – обсяг імпорту товарів і послуг країни; 
GNI – валовий національний дохід на душу населення в країні; 
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D1 – вікова група населення від 15 до 29 років; 
D2 – вікова група населення від 30 до 49 років; 
D3 – вікова група населення від 50 до 64 років. 

 
Отримані залежності демонструють високу значущість для результуючого показника рівня доходу на душу населення 

(прямий зв’язок по країнах, що розвиваються, та зворотний – по розвинутих країнах); а також різноспрямованість впливу 
демографічних характеристик населення країн залежні від групи, до якої вони відносяться.  

Відмінність впливу вікових груп на розвиток виробництва і у свою чергу на чисті позиції країн по іноземних 
активах пояснюється перш за все відмінністю у вартості трудових ресурсів, ступеня розвитку культури споживання 
та демографічної структури населення  цих груп країн.  

У той час як високі витрати на оплату труда вікової групи 30-49 років у розвинутих країн зменшує чистий 
прибуток, який може спрямовуються на подальший розвиток виробництва, низькі ставки оплати труда у країнах, 
що розвиваються, стимулюють розвиток виробництва в цих країнах, в том числі за участю сіроземних інвестицій. З 
іншого боку вікові групи населення у розвинутих країнах 15-29 років та 50-64 роки є важливими групами 
споживачів, що стимулює розвиток виробництва населення. У той же остання вікова група не здійснює вагомого 
впливу на розвиток виробництва у країнах, що розвиваються, у зв’язку з невисокою її часткою у структурі 
населення.   

Проаналізуємо залежність припливу ПІІ в Україну по відношенню до іноземного капіталу залежно від 
макроекономічних та демографічних характеристик країни [4]. 

Перевірка багатофакторної моделі не дала можливість отримання значущої залежності у зв’язку з високою 
кореляцією між вихідними параметрами. В ході подальшого аналізу було побудовано однофакторні моделі 
залежності припливу ПІІ в Україну:  

Таблиця 2 
Результат перевірки однофакторної моделі залежності припливу ПІІ від доходу на душу населення 

Dependent Variable: FDI_UA 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -2.08E+10  6.89E+09 -3.021188  0.0567 
GNIUA  27902347  7498753.  3.720932  0.0338 

R-squared  0.821909     Mean dependent var  4.13E+09 
Adjusted R-squared  0.762546     S.D. dependent var    7.29E+09 
S.E. of regression  3.55E+09     Akaike info criterion  47.10748 
Sum squared resid  3.78E+19     Schwarz criterion  46.95126 
Log likelihood -115.7687     F-statistic  13.84533 
Durbin-Watson stat  2.188062     Prob(F-statistic)  0.033785 

 
FDI_UA = -20813898180 + 27902346.96·GNIUA 

 
Таблиця 3 

Результат перевірки однофакторної моделі залежності 
припливу ПІІ від експорту  

Dependent Variable: FDI_UA 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
EXPUA  0.808389  0.210879  3.833427  0.0313 

C -1.73E+10  5.79E+09 -2.980121  0.0586 
R-squared  0.830462     Mean dependent var  4.13E+09 
Adjusted R-squared  0.773950     S.D. dependent var  7.29E+09 
S.E. of regression  3.46E+09     Akaike info criterion  47.05827 
Sum squared resid  3.60E+19     Schwarz criterion  46.90204 
Log likelihood -115.6457     F-statistic  14.69516 
Durbin-Watson stat  2.029558     Prob(F-statistic)  0.031288 

 
FDI_UA = 0.8083885524·EXPUA – 17252558200 
 

 
 

Таблиця 4 
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Результат перевірки однофакторної моделі залежності 
припливу ПІІ від імпорту 

Dependent Variable: FDI_UA 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
IMPUA  0.943075  0.293032  3.218331  0.0486 

C -1.90E+10  7.42E+09 -2.567272  0.0827 
R-squared  0.775410     Mean dependent var  4.13E+09 
Adjusted R-squared  0.700546     S.D. dependent var  7.29E+09 
S.E. of regression  3.99E+09     Akaike info criterion  47.33947 
Sum squared resid  4.77E+19     Schwarz criterion  47.18324 
Log likelihood -116.3487     F-statistic  10.35765 
Durbin-Watson stat  2.198746     Prob(F-statistic)  0.048646 

 
PIIUA = 0.9430753953·IMPUA – 19047557600 

 
Розглянемо вплив на приплив ПІІ демографічної ситуації в країні, а саме структури вікових груп 

населення, де D1 – вікова група населення від 15 до 29 років; D2 – вікова група населення від 30 до 49 років; D3 – 
вікова група населення від 50 до 64 років: 

 
 

Таблиця 5 
Результат перевірки багатофакторної моделі залежності 

припливу ПІІ від демографічних характеристик 
Dependent Variable: FDI_UA 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
D3_UA 22805209 10989410 2.075199 0.0859 
D2_UA -28319465 2870031. -9.867303 0.0643 
D1_UA -41645406 13118708 -3.174505 0.1943 

C 6.64E+11 1.28E+11 5.187188 0.1212 
R-squared 0.998999 Mean dependent var 4.13E+09 

Adjusted R-squared 0.995997 S.D. dependent var 7.29E+09 
S.E. of regression 4.61E+08 Akaike info criterion 42.72587 
Sum squared resid 2.12E+17 Schwarz criterion 42.41342 

Log likelihood -102.8147 F-statistic 332.7729 
Durbin-Watson stat 1.995162 Prob(F-statistic) 0.040270 

 
Звідси модель набуває такого вигляду: 

 
FDI_UA = 22805208.53·D3_UA - 28319464.53·D2_UA - 41645405.86·D1_UA + 

+ 6.643166023e+11. 
 

Таким чином, перевірка залежності ступеня інтеграції України у світовий ринок капіталу від системи 
макроекономічних характеристик країни за допомогою кореляційно-регресивного методу дала змогу зробити висновок 
про вагомий прямий вплив на даний результуючий показник має таких чинників, як дохід на душу населення та 
чисельність вікової групи населення від 50 до 64 років, що пояснюється високою часткою даної вікової групи в обсязі 
трудового потенціалу країни. 

Таким чином, визначення чинників впливу на формування сучасних тенденцій і закономірностей на 
світовому ринку капіталу має відбуватись, по-перше, у площині хронології та періодизації світових ділових циклів; 
по-друге, інституціональної трансформації глобальної економічної системи; по-третє, стратегічних пріоритетів 
транснаціональних компаній; по-четверте, географічних напрямків спрямування світових потоків капіталу; по-
п’яте, їх галузевого розподілу; по-шосте, у площині трансформації форм і видів вкладання міжнародного капіталу; 
а також визначення характеру взаємного впливу потоків капталу, що визначають чисті позиції країн по іноземних 
активах, та макроекономічних характеристик і демографічної структури країн. Останнє надає можливість отримати 
висновки щодо формування  соціально-економічної політики держави, яка має відповідати завданням її ефективної 
інтеграції до глобального економічного середовища.  

 
РЕЗЮМЕ 
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Метою даної статті є висвітлення результатів дослідження чинників впливу на процес формування сучасних 
тенденцій на світовому ринку капіталу. 
РЕЗЮМЕ 
Целью данной статьи является освещение результатов исследования факторов влияния на процесс формирования 
современных тенденций на мировом рынке капитала. 
SUMMARY 
The purpose of given article is treatment of results of research of factors of influence on process of formation of modern 
lines in the capital world market. 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 

1. World Investment Report 2006, 2007, 2008. – New York and Geneva, 2007, 2008, 2009. 
2. Финансовый кризис в России и в мире / Под ред. Е.Т. Гайдара – М.: Проспект, 2009. – 256 с. 
3. World Development Indicators 2006 // http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/ 
4. www.ukrstat.gov.ua 

 
 

РОЛЬ И МЕСТО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ В СИСТЕМЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ЕС 
 

И.В. Андронова, к.э.н., Российский университет дружбы народов  ⋅ 
 

I. Становление внешнеэкономической политики ЕС в Средиземноморье. Средиземноморская политика 
ЕС берет свое начало в конце 50-х гг., когда практически завершился распад колониальной системы. В прошлом 
мощным европейским империям пришлось практически заново выстраивать систему отношений с бывшими 
колониями в новой экономической и политической реальности. 

 Однако результатом распада колониальной системы, на наш взгляд, стало не только формирование новой 
системы  международных экономических отношений между европейскими странами и бывшими колониями, но и 
новой системы отношений европейских стран друг с другом. Интеграционные процессы, начавшиеся в Западной 
Европе в 1950-е годы были, по сути, попыткой коллективного решения общих экономических проблем. 

Одной из таких проблем стала разработка концепции экономических отношений со странами 
стратегически важного не только для европейских стран, но и для мировой экономики в целом, 
Средиземноморского региона. Стык трех географических пространств – Европы, Азии и Африки, через который 
проходят важнейшие торговые пути, и который на протяжении многих столетий являлся центром сосредоточения 
мировой экономической жизни.  

 Уже в Римском договоре, подписанном ФРГ, Бельгией, Францией, Италией, Люксембургом, 
Нидерландами в Риме в 1957 году, были сформулированы основные цели и задачи ЕС в Средиземноморском 
регионе1. Договором предусматривалось создание «ассоциации с заморскими странами и территориями с целью 
увеличения торговли и совместного содействия экономическому и социальному развитию»2. Причем, следует 
отметить, что вопрос об ассоциации был проработан в Договоре весьма детально. Так, в нем был определен 
характер торгового режима, подход к таким проблемам, как капиталовложения, право на жительство и 
экономическую деятельность, таможенные пошлины и т.п. 

В след за Римским договором был подписан ряд торговых соглашений: 1969 – с Марокко и Тунисом, 1970 
– с Мальтой, 1972 – с Кипром, 1975 – с Израилем, в 70-е годы был подписан ряд соглашений об экономическом и 
финансовом сотрудничестве с Марокко, Алжиром, Тунисом, Египтом, Иорданией, Ливаном и Сирией, которые 
заложили основу политик ЕС по интеграции региона с Сообществом. 28 мая 1979г. был подписан договор о приеме 
в ЕС Греции, 12 июня 1985г. - с Испанией и Португалией. Таким образом, почти все Северное Средиземноморье 
вошло в структуру ЕС. В 90е годы также были подписаны соглашения об ассоциации с Турцией, Кипром и 
Мальтой. 

II. Евро-средиземноморские конференции 1993, 1996 и 1999 года - важнейшие шаги на пути создания 
Средиземноморского Союза. Второй этап формирования средиземноморской политики ЕС был заложен в  
Маастрихтском договоре, вступившем в силу 1 января 1993г., и Евро-средиземноморской конференцией 1995 года. 

                                                 
© Андронова И.В., 2009 
1 К Средиземноморскому региону относятся: Греция, Испания, Италия, Мальта, Монако, Франция, Израиль, 
Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис, Кипр, Ливан, Палестина, Сирия, Турция – страны, имеющие выход к 
Средиземному морю, а так же Иордания, Ливан, Португалия 
2 Договоры, учреждающие Европейские Сообщества М., 1994 г., с. 101 
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 В качестве одной из целей деятельности Сообщества Маастрихтский договор провозгласил «ассоциацию с 
заморскими странами и территориями», повторив формулировку Римского договора, тем не менее, Договор ставил 
перед собой  цель -  создать зону свободной торговли к 2010 году.  

Однако самый важный шаг по продвижению ЕС в Средиземноморском регионе был сделан на Евро-
средиземноморской конференции в Барселоне (27–28 ноября 1995г.), в которой приняли участие 15 государств–
членов ЕС и 12 неевропейских средиземноморских государств.  По итогам конференции была подписана 
Барселонская декларация, которая включала в себя вопросы: политики и безопасности, экономики и финансов, 
социальные и гуманитарные проблемы. В частности в декларации определялись следующие перспективные 
направления сотрудничества в регионе: 

1. индустриальное сотрудничество: энергетика, связь, телекоммуникации, транспорт (суда, подвижной состав 
наземного транспорта), производство строительных материалов и технологическое строительство, строительство 
метрополитенов и т.д.; 

2. постиндустриальное сотрудничество: информационные технологии, высокие технологии, 
телекоммуникации;  

3. коммунальное хозяйство и охрана окружающей среды; 
4. социальная сфера: образование, пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание, забота о старших 

возрастах;  
5. развитие основных транспортных магистралей в направлении «Север – Юг»: «9 коридор»1, луч «Петербург 

– Афины», Дунай и другие реки (как транспортные коридоры).  
Однако, Барселонский процесс столкнулся со значительными трудностями в своем развитии. Арабские 

страны критиковали государства-члены ЕС за то, что те заняли нейтральную позицию в отношении действий 
Израиля на Ближнем Востоке, недовольство вызывала протекционистская торговая политика ЕС. Так, экспорт ЕС в 
средиземноморские страны не члены ЕС в 30 раз превышал импорт из этих стран. Не было единого мнения 
относительно того, каким образом остановить рост диспропорций в развитии средиземноморского Севера и Юга. 
Руководители ЕС стремились ослабить шквал критики в адрес Содружества, но вынуждены были признать, что 
существовало множество неувязок в средиземноморской стратегии ЕС. 

Тем не менее, определенные меры были принятые в сферах, которые являются важными, но не 
первостепенными в иерархии задач средиземноморской стратегии ЕС. Были одобрены проекты по защите 
окружающей среды (охрана и управление биологически многообразными зонами риска; развитие устойчивого 
использования сельскохозяйственных угодий при помощи биологических методов; интегрированное управление 
прибрежными территориями в Восточном Средиземноморье; управление городскими свалками и др.) и три проекта 
в рамках «Программы МЕДА по развитию демократии»2 (содействие культуре прав человека в арабском мире; 
укрепление гражданских прав женщин в странах Магриба; улучшение подготовки кадров палестинской полиции в 
области прав человека). 

Очень важным, на наш взгляд, итогом Конференции стало то, что страны участницы стали именоваться 
«евро-средиземноморским партнерством», которое учреждалось через укрепление политического диалога на 
регулярной основе. 

Однако именно сложность политических отношений, противоречия между странами – участницами 
(Турция–Греция, Израиль–Палестина, арабские страны–Израиль и др.) во многом тормозили развитие Евро-
средиземноморского партнерства.  

Особенно остро эти противоречия проявились в ходе второй Евро-средиземноморской конференции 1996 
года, в которой не приняли участие представители Великобритании, Греции, Турции, Португалии и Австрии. 
Принявшим же участие в Конференции странам не удалось договориться и принять Совместную декларацию. При 
обсуждении военно-политических проблем арабские государства резко критиковали Израиль и требовали, чтобы 
конференция осудила его действия. В сфере экономики арабские страны выразили в резкой форме недовольство 
тем, как развивается евро-средиземноморское сотрудничество, обвинив ЕС в эгоизме и медленных темпах 
реализации мер, согласованных в Барселоне. Уже позже  странам удалось выработать так называемые совместные 
Заключения. 

. Важнейшим событием в средиземноморском направлении деятельности ЕС явилась третья Евро-
средиземноморская конференция в Штутгарте (1999г.). В ней приняли участие министры иностранных дел 15 
государств-членов ЕС и 12 средиземноморских государств не членов ЕС (Марокко, Алжир, Тунис, Египет, 
Иордания, Сирия, Ливан, Израиль, Мальта, Турция, Кипр, Палестинская Территория). На право быть 
                                                 
1 Международный транспортный коридор №9 начинается в Хельсинки, пересекая границу с Россией, Санкт-
Петербург-Тверь-Псков-Москв-Украина. Развитые транспортно-коммуникационные системы Северо-Западной 
ветви 9-го транспортного коридора являются главными соединительными звеньями между Россией и ЕС. 
2 Проект МЕДА появился в 1995. Цели проекта: укрепление политической стабильности и демократии, создание 
зоны свободной торговли (ЗСТ), сотрудничество в экономике и социальной сфере  
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полноправными участниками конференции претендовали также Мавритания и Ливия, которые получили статус 
«специально приглашенных гостей», хотя в поддержку полномасштабного представительства Ливии высказались 
все арабские страны, кроме Египта. На конференцию были приглашены также Лига Арабских Государств (ЛАГ) и 
Союз Арабского Магриба (САМ). Основная цель конференции состояла в том, чтобы активизировать систему евро-
средиземноморского сотрудничества, которое стало давать сбои из-за обострившихся расхождений между 
арабскими государствами и ЕС.  

Эти разногласия были несколько смягчены в ходе конференции. Однако считать итоги конференции 
большим успехом нельзя. В повестку дня были включены такие вопросы как сотрудничество в экономической, 
социальной и культурной сферах, внешняя политика и безопасность, торговля. Так же были выделены некоторые 
ключевые проблемы, среди которых наибольшие дискуссии вызвал вопрос о Хартии мира и стабильности для 
Средиземноморья. Арабские государства с осторожностью отнеслись к самой идее развития евро-
средиземноморских связей в военной области. В результате, взаимоприемлемыми были признаны лишь ссылки на 
Устав ООН и другие международно-правовые документы. Не удалось достичь договоренности и о том, будет ли 
Хартия носить обязательный характер или же станет лишь рекомендацией для стран-участниц.  

Большое внимание было уделено экономическим вопросам. Вместо «Программы МЕДА по развитию 
демократии»  поступило предложение учредить МЕДА-II, объем финансирования которой был увеличен по 
сравнению с первой на 47% и составил 5,4 млрд. долл. Конкретными областями евро-средиземноморского 
сотрудничества на будущее были названы водоснабжение, окружающая среда, сотрудничество в промышленной 
сфере, энергетика, транспорт, развитие информационного сообщества. Было внесено предложение создать 
Средиземноморский банк по образцу Европейского банка реконструкции и развития. 

Преодолевая трудности, евро-средиземноморский процесс, тем не менее, продолжил развиваться. В 2004 
Средиземноморское направление было включено в общие рамки европейской политики соседства. В 2005 были 
предложены приоритеты развития сотрудничества на пять лет. Они включали в себя экономическое развитие и 
предложение о создании зоны свободной торговли к 2010 году, новый подход к миграции и борьбу с нелегальной 
иммиграцией. А так же были выделены конкретные предложения по развитию сотрудничества в трех ключевых 
сферах: образование, устойчивый экономический рост и права человека и демократия.  

III. Средиземноморский союз 7+11, раскол единой внешнеэкономической политики ЕС. Впервые о 
создании Средиземноморского союза заговорил кандидат в президенты Франции и нынешний ее президент Николя 
Саркози в 2006 году. Создание союза было одним из пунктов его предвыборной программы. Сразу после избрания 
Президентом, Саркози вернулся к этому вопросу. 23 октября 2007 года в своей речи в ходе официального визита в 
Марокко Саркози впервые представил проект в развернутом виде. Он уподобил Средиземноморский союз проекту 
европейской интеграции и попытался вписать его в широкий международный контекст, отметив, что он призван 
стать «решающим фактором не только регионального, но и мирового равновесия. Его реализация должна 
способствовать предотвращению конфликта между Севером и Югом, между религиями и цивилизациями»1.  

Причем, по  словам президента Франции, речь идет не о том, чтобы игнорировать то, что уже достигнуто: 
Барселонский процесс, 5+52 и Средиземноморский форум. Речь идет о том, чтобы пойти дальше, между странами, 
находящимися на берегах нашего общего моря, исходя из инициативы Жана Моне по поводу Европы, развивать 
сотрудничество в конкретных областях»3.  

Значение, придаваемое французским президентом Средиземноморью, объясняется, с одной стороны, тем, 
что Франция обладает в регионе особыми возможностями. Выдвигая данный проект, она намеревалась закрепить за 
собой особую роль, опираясь на собственные достижения и развитые связи со странами южного и восточного 
Средиземноморья. С другой стороны, значение этого региона в мировой экономике и политике в последние годы 
неуклонно растет. Для стремящегося диверсифицировать энергоресурсы Парижа страны Средиземноморья 
представляют интерес, прежде всего, как источник энергоносителей, а также в качестве рынка сбыта современных 
вооружений, высоких технологий и, в первую очередь, оборудования для атомных электростанций. 

Кроме того, активизация сотрудничества между прибрежными странами позволила бы Франции лучше 
контролировать процессы трудовой миграции и создавать дополнительные совместные механизмы обеспечения 
безопасности. Наконец, реализация проекта должна была укрепить позиции Франции в Евросоюзе, где, опираясь на 
активную поддержку со стороны Испании и Португалии, она претендовала на особую роль в деле налаживания 
сотрудничества между Средиземноморьем и ЕC. По словам Николя Саркози, «Европейский союз ... должен стать 
полноценным действующим лицом в Средиземноморском союзе»4.  

                                                 
1 http://www.elysee.fr/documents/index.php?mode=list&cat_id=7&land=fr&page=14 
2 5 стран Европы (Италия, Испания, Франция, Португалия и Мальта) +  5 стран Севера Африки (Ливия, Тунис, 
Алжир, Марокко и Мавритания) 
3 www.elysee.fr/download?mode=press&amp;filename=embassadeur-27-08-07.pdf  
4 www.elysee.fr/download?mode=press&amp;filename=embassadeur-27-08-07.pdf  
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Предложение Николя Саркози было следующим: сформировать из стран «средиземноморского кольца» – 
7-ми  средиземноморских стран ЕС (Франции, Италии, Испании, Мальты, Кипра, Греция, Португалия), 11-ти стран 
средиземноморского юга (Алжира, Египта, Израиля, Иордании, Ливана, Ливии, Марокко, Сирии, Туниса, Турции а 
так же Палестинской Автономии) – региональную политико-экономическую организацию с постоянной структурой 
и руководящими органами в виде Совета, сменяющегося президентства. По мнению французского президента, эта 
организация должна была стать связующим звеном между Европой и Африкой. Активно участвовать в 
урегулировании ближневосточных конфликтов, а главное стать мощной экономической группировкой прежде 
всего для решения энергетических проблем Франции и других европейских стран – членов Союза.  

По сути, план создания Средиземноморского союза отражал исключительно экономические интересы 
европейских стран членов ЕС и, прежде всего, Франции. Хотя сама Франция постоянно подчеркивала, что 
Средиземноморский союз призван заниматься лишь вопросами общего гуманитарного характера, такими как 
сотрудничество в области безопасности, энергетическое развитие, достижение солидарности между странами, а 
также миграционная политика и т.д. 

Тем не менее, предложенный Союз по структуре и функциям был слишком похож на Европейский Союз, 
что в итоге привело к расколу единой общеевропейской внешнеэкономической политики по отношению к 
Средиземноморскому региону. Это практически разделило Европейский союз на два противоборствующих лагеря. 
Оппоненты Франции подчеркивали, что новая организация в том варианте, который был предложен, будет не 
только дублировать ЕС, но и в конечном итоге послужит своеобразным детонатором начала дезинтеграционных 
процессов в Европе.  

Канцлер Германии Ангела Меркель первой заявила, что Берлин не допустит создания Средиземноморского 
союза и не даст тратить фонды Европейского союза на создание организации, двери которой будут закрыты не 
только для Германии, но и для большинства членов ЕС. Внешнеполитическое ведомство Германии, страны, 
занимающей лидирующие позиции в Европейском Союзе, изначально были крайне обеспокоены возможным 
укреплением позиций Франции, и как следствие, возможным ослаблением влияния ФРГ. Будучи 
несредиземноморским государством, Германия не могла претендовать на непосредственное участие в 
Средиземноморском Союзе и вынуждена была бы признать роль Франции, как посредника в политическом диалоге 
со странами Средиземноморья и странами-поставщиками африканского природного газа. Такое положение привело 
бы к утрате ФРГ статуса крупнейшего европейского лидера. 

IV. Средиземноморский союз 27+15 – новый этап единой внешнеэкономической политики ЕС в 
регионе. 14 марта 2008 года Германия, в результате длительных переговоров с Францией, приняла решение 
поддержать проект Средиземноморского Союза при условии участия в нем всех стран входящих в ЕС. Кроме того, 
сам новый Союз должен был стать продолжением Барселонского процесса, что зафиксировано в его официальном 
названии, а не заменить его собой, как планировала Франция.  

Так же, по задумке Франции, в первые два года организацию должен был возглавлять президент Франции и 
глава одного из государств южного Средиземноморья. Однако по настоянию Германии, срок председательства был 
сокращен до шести месяцев. Наконец, вопреки пожеланию Франции и по настоянию Германии, секретариат 
Средиземноморского союза должен был располагаться не во Франции. 

Среди стран – не членов ЕС мнения относительно необходимости организации Союза так же разделились. 
Турция изначально отказалась поддержать проект, так как посчитала, что участие в Средиземноморском Союзе 
может негативно повлиять на процесс ее интеграции в ЕС, однако в последствие, после заверений о том, что 
процессы интеграции страны в оба союза не станут взаимоисключающими, изменила свое отношение к проекту. 

.Самым жестким оппонентом проекта создания Средиземноморского союза стала Ливия.  Несмотря на все 
усилия предпринятые правительством Франции, это и подписание договора «о сотрудничестве в области обороны и 
промышленном партнерстве», который предусматривает военную помощь со стороны Франции в случае агрессии, 
подготовку военных кадров, проведение совместных маневров, тренировку сил специального назначения, обучение 
в области телекоммуникаций, высоких технологий, взаимную поддержку инвестиций в военную промышленность, 
а так подписание контрактов на сумму около 10 млрд. евро, Ливия отказалась участвовать в Союзе на правах 
постоянного члена и имеет лишь статус наблюдателя. 

Тем не менее, несмотря на существующие конфликты и разногласия, 13 июля 2008 года в Париже прошел 
саммит, на котором  присутствовали представители 43 стран, подписавшие документ о создании новой 
международной организации – Средиземноморского союза. В итоге Средиземноморский союз состоит из 27 
странам ЕС, 11 стран юга (Алжир, Египет, Иордания, Ливан, Мавритания, Монако, Марокко, Сирия, Тунис, 
Турция, Израиль), а так же  палестинской автономии, и еще 4 западных балканских стран, пока не вошедших в ЕС - 
Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория. Новый союз это не постоянный механизм, а своеобразный 
форум, участники которого будут собираться с определенной периодичностью - раз в два года, на уровне  
министров иностранных дел - раз в год. 

На саммите были также согласованы первые 6 конкретных проектов, которые будут реализовываться в 
рамках Союза. Среди этих проектов - очистка Средиземного моря; развитие паромных путей и автомобильных 
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дорог; развитие солнечной энергетики; создания ЕС-Средиземноморского университета; развитие 
предпринимательства.  

Финансирование проектов осуществляется как за счет ЕС, так и за счет Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР), стран-участниц Союза и с помощью привлечения частного капитала. Франция и Италия создали 
финансовый фонда (порядка 600 миллионов евро), из которого будут финансироваться проекты Союза.  

3 ноября 2008 года в Марселе прошел саммит министров иностранных дел стран-участниц 
Средиземноморского союза, на котором было решено создать штаб-квартиру организации в Барселоне. Также было 
определено полное название организации – «Барселонский процесс - Союз во имя Средиземноморья». Также 
участники саммита договорились, что во избежание дальнейших конфликтов между Израилем и арабскими 
странами членами Лиги арабских государств (ЛАГ), представители двух сторон будут на равных правах принимать 
участие в деятельности Средиземноморского Союза. ЛАГ предоставлен пост генерального секретаря организации, 
а один из 5-ти постов заместителей генсека отошел к Израилю на ближайшие 2-3 года.1 

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на существующие проблемы внутри 
Средиземноморского союза, средиземноморская политика ЕС одержала довольно крупную победу в регионе, за 
установление влияния над которым борются и другие ведущие мировые державы. В частности регион 
средиземноморья объявлен в США и России зоной национальных интересов. Тем не менее, именно ЕС удалось 
собрать в единый союз с одной стороны непримиримых противников, с другой потенциальных экономических 
партнеров. Международная практика показывает, что если ЕС удастся интегрировать эти страны в свои 
экономические проекты, которые будут взаимовыгодными для всех сторон, политический интерес непримиримых 
политических противников уступит место экономическому и тогда у Средиземноморского союза есть шанс 
оправдать надежды Франции, которая изначально задумывала его исключительно как экономический союз.  
 
 
РЕЗЮМЕ 
Середземномор'я - регіон, який поєднує три географічні простори - Європу, Азію й Африку, де зустрічаються 
інтереси всіх провідних світових гравців, привертає увагу дослідників, насамперед по тому, що в умовах 
становлення нової конфігурації світової економічної системи, у регіоні зусиллями ЄС був створений Союз, який, 
незважаючи на існуючі проблеми й протиріччя між вхідними в нього країнами, може цілком стати новим світовим 
гравцем. Метою даної статті є аналіз механізмів і інструментів європейської зовнішньоекономічної політики, яка в 
підсумку привела до утвору Середземноморського союзу, що об'єднав таких непримиренних політичних 
супротивників, як Туреччина й Греція, Ізраїль і Палестина, арабські країни й Ізраїль. 
РЕЗЮМЕ 
Средиземноморье – регион, который объединяет три географические пространства – Европу, Азию и Африку, где 
сталкиваются интересы всех ведущих мировых игроков, привлекает внимание исследователей, прежде всего по 
тому, что в условиях становления новой конфигурации мировой экономической системы, в регионе усилиями ЕС 
был создан Союз, который, несмотря на существующие проблемы и противоречия между входящими в него 
странами, может вполне стать новым мировым игроком. Целью данной статьи является анализ механизмов и 
инструментов европейской внешнеэкономической политики, которая в итоге привела к образованию 
Средиземноморского союза, объединившего таких непримиримых политических противников, как Турция и 
Греция, Израиль и Палестина, арабские страны и Израиль. 
SUMMARY 
Mediterranean – is the region that joins 3 geographical areas – Europe, Asia and Africa, the place of the international 
players interests collision, it attracts attention of researchers due to the attempts of setting new world economy system 
configuration. The Union, created due to the attempts of the EU, can become the new world player, in spite of present 
problems and contradictions (oppositions) between countries. Article is dedicated to the analysis of the mechanisms and 
tools of the European external economic policy, that as the result can leads to the setting of the Mediterranean Union joining 
such irreconcilable political opponents as Turkey and Greece, Israel and Palestine, Arabian countries and Israel.        
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1 http://www.euronews.net/ru/article/04/11/2008/fledgling-med-union-to-be-based-in-barcelona/  
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Устойчивое развитие образовательного пространства Украины в контексте формирования 
инновационной модели национальной экономики. 

 
Т.В. Власова, к.э.н., доцент, кафедра прикладной экономики  Донецького національного университета ⋅  

 
Вместе с тем объективная трансформация всего европейского континента в контексте расширения 

Европейского Союза подвергает эрозии государственную идентичность не столько с уровня всего макрорегиона 
(«сверху»), а и «снизу», в результате чего формируется ярко выраженная тенденция региональной 
дифференциации, получившая название «Европа регионов». 

Обозримые результаты этого сложного процесса подразумевают сохранение культурного разнообразия на 
локальном уровне и бесконфликтное существование иностранных, национально-государственных и этнических 
культур в пространстве единой Европы. Особая роль в общеевропейских интеграционных процессах принадлежит 
приграничным территориям, где социальная практика во многом определяется контактными и барьерными 
функциями границы (степенью ее прозрачности) и наличием сложной самоидентификации населения. Применение 
принципов устойчивого развития к таким территориям затрудняется, прежде всего, государственно-правовыми 
различиями, а также наличием специфических трансграничных проблем. 

Доктрина устойчивого развития, принятая в Рио-де-Жанейро в 1992 году, является безальтернативным 
политическим решением глобального уровня. Всемирный Саммит в Йоханнесбурге подтвердил приверженность 
идеям Рио как интегрирующим мировое сообщество на пути социального прогресса. В объединенной Европе, 
особенно обеспокоенной своим положением в мире и увеличением конкурентоспособности, стремление построить 
самую динамическую экономику основано на укреплении связей между общеевропейским пространством высшего 
образования (ЕНЕА) и общеевропейским пространством научных исследований (ЕАА). Формирование 
общеевропейских сетей есть суть инновационной модели экономики, построенной на знаниях. 

В России и Украине реструктуризация высшего образования ориентирована на Болонский процесс. 
Российско-украинское приграничье, как зона фактической солидарности, обладает особой чувствительностью к 
подобного рода нововведениям. Это связано в первую очередь со следующими причинами. 

Появление российско-украинской границы породило проблему длительной и болезненной адаптации 
прилегающих к ней регионов и населения к особенностям нового геополитического положения. Вполне 
естественно, что в первые годы после образования суверенных государств приграничные жители, субъекты 
хозяйственной деятельности и местное руководство страдали от разрыва хозяйственных связей и введения 
пограничных ограничений в сообщении с соседними районами, столетиями входившими в общее государство. 

В значительной степени сократились межобластные пассажиропотоки, а, следовательно, и сложившееся 
общение молодежи. Обеспокоенность вызывает сохраняющаяся до последнего времени информационная 
замкнутость, способствующая снижению научного потенциала ведущих образовательных центров, которые 
лишились традиционных связей. При этом сократилась практически до нуля мобильность студентов, прежде всего 
крупных университетов, стали затруднены живые контакты преподавателей. Даже такая подвижная группа 
студентов, как географы-старшекурсники не покидают своих регионов в силу нынешней дороговизны поездок и 
отсутствия общих проектов между соседними высшими учебными заведениями. 

Совет руководителей приграничных областей Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины 
наряду с экономическими задачами инициировал расширение и углубление связей в гуманитарной и 
образовательной сфере. Многосторонний образовательный проект "Знания без границ" как рамочная стратегия 
интеграции образовательного потенциала приграничных высших учебных заведений был озвучен на Собрании 
Совета в сентябре 2002 года в г. Сумы.  

С начала реализации проекта требовалось сфокусировать усилия на взаимодействии наиболее влиятельных 
и совместимых высших учебных заведений - классических университетов, чей международный и региональный 
авторитет позволили придать идее межгосударственный вес. Были приглашены к сотрудничеству шесть известных 
образовательных тяжеловесов приграничья - Белгородский государственный университет, Воронежский 
государственный университет, Ростовский государственный университет (Россия); Донецкий национальный 
университет, Таврический национальный университет, Восточно – украинский национальный университет им. 
Даля (Луганск.), Харьковский национальный университет (Украина). 23 апреля 2003 года в результате подписания 
меморандума возник Приграничный российско-украинский университетский консорциум. Со временем 
университетский консорциум стал важнейшим центром российско-украинского сотрудничества. Высший орган 
Консорциума - Собрание Совета ректоров, в которое входят руководители всех университетов-членов 
Консорциума. 

Собрание Совет ректоров проводит по мере необходимости, но не реже одного раза в году, под 
председательством руководителя университета принимающей стороны. 
                                                 
© Власова Т.В., 2009 
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Постоянно действующим органом Консорциума является Координационный Совет, в который входят по 
два представителя от каждого университета и два представителя Исполнительного комитета Совета руководителей 
приграничных областей Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины.   Основными направлениями 
работы консорциума в образовательной деятельности являются: 
• создание на базе нескольких университетов Консорциума "виртуальных" центров подготовки по 
отдельным направлениям и специальностям; для таких направлений и специальностей как  экология, 
международная экономика, прикладная экономика, регионалистика могут быть организованы межуниверситетские 
факультеты и кафедры; 
• организация подготовки магистров по индивидуальным программам, используя лучшие образовательные 
ресурсы университетов-членов Консорциума; 
• гармонизация законодательств Российской Федерации, Белоруссии и Украины в сфере образования; 
адаптация существующих стратегий и стандартов образования к условиям межгосударственного сотрудничества; 
• участие в реализации образовательных и научных проектов, масштаб и стоимость которых находятся за 
пределами возможностей одного университета или даже страны; 
• разработка программ новых специальностей и переработка существующих программ с учетом 
использования образовательного потенциала всех университетов - членов Консорциума; 
• содействие мобильности преподавательских и научных кадров в рамках Консорциума; 
• двухстороннее руководство дипломными и магистерскими работами, диссертациями; 
• координация усилий и средств для совместной подготовки учебников (в том числе и электронных), 
учебных и методических пособий; 
• организация межуниверситетских семинаров по преподаванию общественных и фундаментальных 
дисциплин; 
• организация пилотного преподавания актуальных курсов в области экономики, политики, социологии, 
экологии; 
• создание системы дистанционного образования для жителей приграничных областей Российской 
Федерации, Белоруссии и Украины; 
• гармонизация на основании модульно-рейтинговой системы принципов оценки подготовки студентов; 
• совместное использование баз и маршрутов учебных практик, специализированных лабораторий, 
компьютерных центров; 
• организация межрегиональных центров дополнительного образования: повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, стажировки. 
• поддержка программ, направленных против утечки мозгов из стран-участниц Консорциума, содействие 
возвращению ученых и преподавателей, ранее уехавших в другие страны; 
• сотрудничество с международными образовательными организациями и программами (например, с 
Центрально-Европейским университетом, Немецкой службой академического обмена); 

Научная деятельность: 
• проведение научных транснациональных исследований, необходимость которых может быть обусловлена 
масштабами проблемы (экология, экономическая география) или научными причинами (сравнительные 
исследования, системный подход, управление изменениями); 
• совместная организация научных и научно-технических конференций, сотрудничество в рамках 
межуниверситетских научно-исследовательских программ; 
• использование возможностей авторитетных научных школ университетов-членов Консорциума для 
подготовки докторантов, аспирантов и магистров из других университетов; 
• совершенствование системы подготовки научных кадров высокой квалификации, создание новых 
специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. 
• создание ассоциации студенческих научных обществ Консорциума.  
Гуманитарная деятельность: 
• организация для университетов-членов Консорциума студенческих олимпиад, конференций; соревнований 
по интеллектуальным играм, спортивных соревнований, музыкальных и театральных фестивалей, поддержка 
других проектов; 
• организация гостевого пребывания студентов, преподавателей; 
• создание специальных адаптационных программ для подготовки студентов с ограничениями по здоровью; 
• обеспечение культурно-образовательных запросов национальных меньшинств; 
• совместное использование культурных центров, баз отдыха; 
• учреждение фонда Консорциума для предоставления грантов и стипендий лучшим студентам, аспирантам, 
преподавателям; 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 
 

 26 

• создание портала Консорциума в Интернете с электронной научной библиотекой; 
• учреждение периодического издания: печатного и/или электронного органа Консорциума. 

 
Практически сразу, после подписания Меморандума к объединению, присоединился самый крупный, после 

столичного, Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины (Беларусь).  
Значительный интерес к деятельности Консорциума проявляют и другие образовательные учреждения, 

формально не являющиеся приграничными. 
Хотя имеется определенный план реализации взаимодействия в 2010 году, есть все основания 

предполагать, что связи будут развиваться более энергичнее плановым. Возникший образовательный кластер 
обладает огромным потенциалом в вопросе, связанном с проблематикой модернизации постсоветского образования 
в контексте вхождения в Болонский клуб. Эта тема обговаривалась на встречах социологических, географических и 
филологических факультетов и, вероятно, получит конструктивное продолжение в организации 
специализированного семинара в рамках Консорциума. 

Сегодня еще рано ставить вопрос о развитии системы пригоаничного образования в России, равно как в 
Украине, о ее распространении на все формы обучения. А тем более на безоговорочное внедрение в практику 
деятельности всех университетов. Однако потенциал приграничного образовательного сотрудничества в российско-
украинско-белорусском приграничье способен вывести понимание проблемы на качественно новый уровень и 
придать импульс устойчивому развитию территориям, ставшими на какое-то время периферийными. 

В настоящее время исполнительным комитетом Совета руководителей приграничных областей Республики 
Беларусь, Российской Федерации и Украины реализуется образовательный проект - "Знания без границ". В рамках 
этого проекта 23 апреля 2003 года в Харькове создан Приграничный российско-украинский университетский 
консорциум. Целью Консорциума является восстановление утраченных и создание принципиально новых связей 
между классическими университетами с целью повышения конкурентоспособности и качества образования в 
ВУЗах приграничных территорий. 

По результатам, проведенных встреч уже можно выделить ряд общих направлений, заинтересовавший 
участников всех встреч: организация практик, обмен студентами и преподавателями, проведение совместных 
конференций и Олимпиад. Активно подключились к этой идеи и студенческие научные общества с целью 
налаживания контактов между университетами. 

Помимо этого определились и специфические направления сотрудничества для каждой отдельной группы 
факультетов. Большой интерес вызвала также адаптация учебного процесса к принципам организации ECTS и 
Болонской хартии. Этот процесс начался во всех ВУЗах, и поэтому вызвал соответствующий интерес у участников 
встреч. Определилась тематика совместных научных исследований, перспективных, направлений. 

Все это показывает, насколько университеты нуждаются в наличии связей со своими вчерашними 
соседями, которые сегодня находятся по другую сторону границы. Таким образом, в сотрудничество вовлечены как 
профессорско-преподавательский состав, который составляет научное ядро университета, так и аспиранты и 
студенты, которые являются будущим университетов. 

Результатом проведенных и намеченных встреч должно стать определение внутри- и междисциплинарных 
проектов в рамках Приграничного российско-украинского университетского консорциума 

Следовательно, с одной стороны российско-украинское приграничье представляет собой части двух 
суверенных государств, с другой может рассматриваться как регион, в какой-то степени ресурс, но и 
технологически самодостаточный, обладающий культурной и исторической самобытностью. В таком аспекте 
саморазвитие и социальное обустройство всего региона оправдывает привлечение экзогенных факторов, подобных 
Болонскому процессу. Вместе с тем, следует осознавать, что при возникших социально-экономических 
деформациях внутри региона, его в первую очередь покинут образованные, обеспеченные конвертируемыми 
дипломами молодые люди. 

Внутриевропейское соперничество между регионами будет возрастать за инвестиции и привлечение 
ресурсов, в том числе и за самый ценный – кадровый.  
 
РЕЗЮМЕ 
Адміністративні міжреспубліканські границі поміняли статус на державні, одночасно підсилилася їх барьерність, а 
усередині національних контурів розгорнулося інтенсивне державне будівництво й формування нових політичних 
ідентичностей. Ці процеси в значній мірі охопили сферу освіти, закріпили розходження державних освітніх систем. 
РЕЗЮМЕ 
Административные межреспубликанские границы поменяли статус на государственные, одновременно усилилась 
их барьерность, а внутри национальных контуров развернулось интенсивное государственное строительство и 
формирование новых политических идентичностей. Эти процессы в значительной степени охватили сферу 
образования, закрепили различие государственных образовательных систем. 
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SUMMARY 
Administrative interrepublican borders have changed the status on state, has simultaneously amplified their barriers, and in 
national contours intensive state building and formation new political identity was developed. These processes have 
substantially captured an education sphere, have fixed distinction of the state educational systems.  
 

 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

 
С.І. Гріценко., к.е.н., доцент, ДонНУ 
С.В.Свиридко, асистент, ДонНУ ⋅ 

 
Постановка проблеми. Металургійна галузь України на сьогоднішній день характеризується істотною 

нестабільністю діяльності господарюючих елементів і взаємодій між ними. Існує достатньо широкий ряд проблем, 
які приводять до частої і непередбаченої зміни одних господарюючих елементів іншими. Зокрема, ці проблеми 
пов'язані з частими зривами постачання сировини та матеріалів, неплатежами, високими транспортними тарифами 
та багатьма іншими чинниками. Нерідко це призводить до змін у виробничій та збутовій діяльності, для здійснення 
яких підприємству потрібно затрачувати достатньо великі зусилля.  Що, в цілому, може виявитися недоцільним або 
взагалі нездійсненним. Внаслідок чого можуть виникнути невиконані зобов'язання, тривалі простої, дефіцит 
грошових коштів та ін. Отже, підприємство терпить колосальні збитки, імідж його знижується, а у результаті падає 
рівень його конкурентоспроможності. Крім цього, порушення ритмічності виробничих процесів, формування 
матеріальних і інформаційних лагів призводить до утворення дебіторської та кредиторської заборгованості, і отже, 
приводить до порушення логістичної сталості підприємства. А якщо при цьому враховувати характер та специфіку 
взаємостосунків металургійних підприємств з партнерами, а саме придбання крупних партій матеріалів та 
відвантаження крупних партій готової продукції, то подібна ситуація може привести до критичних наслідків.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останні роки в Україні зростає увага вчених та фахівців до 
проблем розвитку економіки України і, зокрема, до проблем розвитку металургійної галузі. Проблемами 
управління експортною діяльністю металургійних підприємств, питаннями  сталого розвитку металургійного 
виробництва займалися наступні видатні вчені: Білопольський М.Г., Буторіна І.В., Волошін В.С., Дем’янченко А.Г., 
Логутова Т.Г., Харлашін П.С., Єршов Г.С., Чадрі Т.М., Тарасов В.П., Скребцов О.М., Капланов В.І., Роянов В.О., 
Ліщинський Л.К., Сударєв В.П.  та ін.  

Мета статті. Проаналізувати сучасний стан та перспективи розвитку  металургійної галузі в Україні. 
Виявити проблеми розвитку металургійних підприємств і надати пропозиції по їх рішенню. 

Ціни на світовому металургійному ринку сьогодні нестабільні, схильні до частих коливань. Фахівцям 
складно передбачити черговий стрибок або різке падіння цін: ринок в черговий раз досяг свого 
рівноважного стану. Проте як не парадоксально це звучить, саме така рівновага стала головним чинником 
нестабільності. Регіональні спалахи попиту на сталь в країнах, що розвиваються та освоюють нові 
грандіозні проекти в економіці (Китай, держави Південно-східної Азії та Близького Сходу), оборонні 
бюджети розвинених країн (перш за все США), що ростуть, і навіть стихійні біди (цунамі в Таїланді, 
урагани в Америці) створюють короткочасний дефіцит металопродукції. Щоб задовольнити цей попит, по 
всьому світу запускаються нові сталеві потужності. Оскільки навіть найкрупніші металургійні корпорації 
займають невелику частку ринку, проводити яку-небудь злагоджену виробничу політику їм складно. Випуск 
сталі росте неконтрольовано, у результаті пікові ціни зміняються обвалом унаслідок перевиробництва. 

В 2007 р. проти української металургії спрацювали всі можливі в економіці чинники ризику. Як не дивно, 
головним супротивником вітчизняного сталевиробництва став Уряд України. Саме його некваліфіковані дії 
сприяли значному спаду виробництва металургійної галузі та втраті конкурентних позицій національних 
товаровиробників металопродукції на світовому та внутрішньому ринках. Це знайшло своє відображення в: 

 реприватизаційному шантажі власників металургійних підприємств 2005 року, що призвело до 
зниження інвестиційної привабливості металургійних підприємств для іноземних інвесторів; 

 посилюванні і без того жорсткої податкової політики, що сприяло пошуку на рівні головних 
менеджерів металургійних підприємств нових, і не завжди законних офшорних схем мінімізації податків; 

 істотному збільшенні залізничних, електроенергетичних та газових тарифів, що ініціювало 
підвищення собівартості продукції, що випускається, та зниження її конкурентоспроможності, як на внутрішньому, 
так і на зовнішніх ринках; 

 ревальвації національної валюти, що украй негативно відобразилося на фінансових показниках 
діяльності металургійних підприємств-експортерів [1, с. 22] 

                                                 
© Гріценко С.І., Свиридко С.В., 2009 
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Основними чинниками, які вплинули на збільшення об'ємів виробництва металопродукції в 2007 році, 
стали: 

• поліпшення кон'юнктури та підвищення цін на металопродукцію на світовому і внутрішньому 
ринках; 

• забезпечення меткомбінатів залізорудною сировиною та ломом відповідно до необхідних об'ємів, а 
також відміна обмежень на постачання природного газу; 

• підвищення внутрішнього попиту на металопродукцію з боку підприємств машинобудівного та 
будівельного секторів. 

Україна продовжує залежати від кон'юнктури зовнішніх ринків. Зараз через Китай втрачена Південно-
східна Азія, і це негативно позначається на стані металургійного комплексу України в цілому. Сьогодні потрібно 
зробити все можливе, щоб закріпитися на ринку Близького Сходу, чим і займається в даний час Мінпромполітики 
та Асоціація підприємств чорної металургії України. 

Зараз також гостро стоять проблеми ринку української металопродукції в країнах СНД. Україна втрачає 
свої позиції і там. Цьому неабиякою мірою сприяє компанія, розгорнена в ЗМІ Росії з приводу нібито використання 
лому з чорнобильської зони для виробництва української металопродукції. Не можна допустити, щоб в цю 
компанію були втягнуті споживачі української металопродукції на Близькому Сході. Проте, Йорданія та Кувейт 
уже вимагають сертифікати радіологічної безпеки на українські товари. 

В цілому по галузі, в 2005 р. виробництво сирої сталі складало 38,641 млн.т, потім намітился зріст і 
виробництво в 2006 р. склало 40,891 млн.т. Зростання збереглося і в 2007 р. і об’єм виробництва сирої сталі досяг – 
42,830  млн.т (3,1% світового виробництва), що дозволило Україні зайняти значне місце серед світових виробників 
сталі.[5] 

Аналіз показників роботи підприємств об'єднання (рис.1) свідчить про те, що за 2007 р. у порівнянні з 2006 
р. значно покращилось їх фінансово-економічне положення: збільшився об'єм виробництва продукції в грошовому 
виразі, знизився рівень бартерних операцій, збільшився рівень рентабельності продукції, знизився дефіцит власних 
оборотних коштів, значно збільшився прибуток підприємств. 
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 Рис. 1  Основні показники роботи металургійних підприємств ПХО «Металургпром»  
 
Проте, у даній галузі існує ряд проблем: 
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1. Витрати на виробництво продукції, підвищення цін на енергоносії. 
Доцільно проаналізувати структуру витрат на виробництво продукції, оскільки мінімізація витрат майже 

завжди є основним резервом підвищення рентабельності господарюючого суб'єкта (табл. 1) (рис.2). 
Таблиця 1 

Витрати на виробництво металопродукції 2000-2007 рр. 
Витрати на виробництво 

металопродукції % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Матеріальні витрати 58,1 58,3 53,8 51,5 54,3 49,8 49,5 49,0 
Енерговитрати 7,1 6,5 6,9 7,2 7,4 9,7 10,0 10,2 
Транспортна 
складова 15,6 13,9 18,5 20,3 19,4 21,5 21,8 22,2 

Амортизаційні 
відрахування 5,4 3,8 4,4 3,9 3,1 2,8 2,9 3,0 

Витрати на оплату 
праці 5,8 6,3 7,7 8,1 7,6 8,7 8,9 9,0 

Відрахування на 
соціальні потреби 2,1 2,2 2,8 3,0 2,8 3,2 3,5 3,8 

Інші операційні 
витрати 5,9 9,0 5,9 6,0 5,4 5,3 3,4 2,8 

 
На сьогоднішній день середня частка витрат на електроенергію та енергоносії для української металургії 

складає - 10%, а для різних підприємств та технологій знаходиться в інтервалі 7-15% [5]. Великі цифри 
відповідають природно застарілим технологіям та обладнанню.  
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Рис. 2. Структура витрат на виробництво металопродукції в 2007 р. [5] 

 
Отже, темпи розвитку металургійної галузі неухильно знижаються у зв'язку із стрімким зростанням цін на 

традиційні  імпортні енергоносії. 
Зростання виробництва сталі на багатьох металургійних підприємствах гальмується дефіцитом сировини: 

залізняку, коксу, металолому.  
Брак залізняку та коксу обумовлений трьома чинниками: 
1.  упадок шахт та гірничо-збагачувальних комбінатів  
2. жорстка конкуренція українських фінансово-промислових груп, що вимушує їх продавати надлишки 

сировини за рубіж, а не внутрішнім конкурентам  
3. брак вантажних складів для доставки залізняку та коксу з місця їх виробництва (гірничо-збагачувальних 

комбінатів та коксохімічних заводів).  
При аналізі альтернативних варіантів сталого розвитку  необхідно обов'язково враховувати можливості, як 

підприємства – виробника, так і обмеженість енергетичних та сировинних ресурсів України. Успішна діяльність 
підприємства в значній мірі залежить від того, наскільки система оптимізації потокових процесів ефективно 
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використовує інструменти логістичного управління; важливо, чи поліпшуються радикальні параметри, вживані у 
виробничій діяльності, чи відповідають вони логістичній концепції розвитку підприємства в перспективі. 

Проте, показники роботи металургів за останній рік обнадіюють тим, що втрати, пов'язані з підвищенням 
ціни на природний газ та кон'юнктурою світового ринку, будуть подолані, а галузь повністю надолужить упущене і 
вийде на контрольні цифри 2007 р.. 

2. Остання масштабна модернізація на основних металургійних підприємствах України була 
проведена в 1986-1989 роках.  

За 20 років періоду перехідної економіки потенціал металургійного комплексу був втрачений в результаті 
експлуатації основних фундацій «на знос» та відсутності програм модернізації виробництва.  

Технічне переозброєння металургії сучасними енергозберігаючими технологіями вимагає збільшення 
інвестиційного потенціалу підприємств. Українську металургію в найближчі роки чекає зростання частки 
енерговитрат у середній ціні чорного металопрокату до 20-25% [2, c. 127]. Дані по обов'язковій структурі витрат в 
собівартості на чорний металопрокат є більш ніж усередненими.  

Під впливом зовнішніх чинників, існуючий в Україні розрив з сучасним світовим рівнем з транспортних 
витрат та енергоспоживання зменшуватиметься, якщо врахувати, що  ціни на енергію потроху наближаються до  
світового рівня. Економія за іншими статтями витрат (без значних заходів по технічному переозброєнню галузі) в 
короткостроковому періоді практично неможлива. Тому ціни українських виробників в середньому 
продовжуватимуть рости і з темпом, що випереджає інфляцію в країні, особливо при зростанні тарифів на енергію 
та носії, а також залізничних тарифів на перевезення. А межею зростання цін виробників металу буде тільки 
конкуренція з боку імпортного металопрокату. У зв'язку з цим зміна методологічних підходів до процесів 
внутрішньофірмового управління  крупними промисловими підприємствами пред'являє жорсткі вимоги до 
визначення оптимальних параметрів логістичного управління в системі забезпечення ресурсної бази підприємства. 
В даному випадку йдеться про оптимальне поєднання поліпшуючих інновацій технологічного характеру та 
принципів сучасного логістичного управління підприємством. 

Проте вживання інструментів логістично-орієнтованого управління в умовах сучасних українських 
підприємств надзвичайно утруднено по ряду причин. По-перше, служби контролінгу на підприємствах існують 
формально. Не завжди основними напрямами їх діяльності є оцінка ступеню та якості задоволення споживацького 
попиту та орієнтації виробництва на випуск конкурентноздатної продукції. По-друге, структурна деформація 
національної економіки у ряді галузей не дає можливості успішно працювати механізму конкуренції, 
встановлювати ціну шляхом співвідношення попиту та пропозиції і виключати неефективні виробничі структури 
через механізм банкрутства. 

На сьогоднішній день назріла необхідність термінових інноваційних змін в металургійній галузі. 
Таким чином, в системі промислового маркетингу металургійного підприємства можна виділити наступні 

напрями інноваційного характеру:  
o відповідність високим вимогам ринку до виробників металу в поставках сталі високої якості при 

низькій вартості, малими партіями та в короткі терміни; 
o ефективне використання енергії, супутніх продуктів та відходів виробництва; 
o відповідність вимогам захисту навколишнього середовища [3, c. 138]. 
 Отже, виникає наступна проблема. 
3. Конкурентоспроможність української металопродукції протягом останніх десятиріч 

підтримувалася в основному за рахунок дешевої робочої сили, сировини та енергоносіїв, а не впровадженням 
нових ресурсозберігаючих технологій. Конкурентоспроможність української продукції обумовлена дешевизною 
робочої сили, сировини та енергоносіїв. Проте через дефіцит металолому, коксу та руди металурги можуть здати 
позиції. 

Тому в умовах вітчизняних металургійних підприємств вихід з складних економічних умов, перш за все, 
повинен здійснюватися на основі виробництва та реалізації нової продукції, не просто технологічно завершеною, 
але і необхідної споживачу, задовольняючою його потреби, при виробництві та реалізації якої підприємство може 
максимально використовувати усі резерви оптимального використання ресурсної бази. 

Проте досягнення такого рівня споживання можливе за умови реалізації стратегії сталого інноваційного 
розвитку, яка для металургійних підприємств України повинна передбачати наступні напрями: 

• аналіз  ринку споживачів з метою виявлення потреб споживача та розробка на базі результатів 
аналізу й можливостей підприємства, продукції, яка користується попитом; 

• постійне поєднання поліпшуючих та радикальних інновацій як у сфері оптимального розподілу 
виробничих ресурсів (вхідних потоків) так і у сфері реалізації готової продукції; 

• відповідність продукції, що випускається, високим вимогам якості, при низькій вартості, поставок 
малими партіями та у короткі терміни; 

• відповідність виробничого процесу вимогам екологічної  безпеки, критеріям ефективного 
використання енергії; 
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• облік чинників ризику маркетингового характеру, оскільки споживачі металопродукції тісно 
прив'язані своїм технологічним циклом до даного вигляду, профілю, марці сталі, і будь-які зміни модифікацій 
неминуче призведуть до змін в технологічних циклах; 

• формування цільових ринків та розробка стратегії підприємства, направленої на пошук вільних 
ніш; 

• активізація зусиль у сфері пошуку можливостей виходу на світовий ринок. 
4. Втрата конкурентних позицій металургійними підприємствами на світовому ринку.  
Необґрунтоване, з погляду ринкової економіки, втручання владних структур в діяльність металургійних 

підприємств та відсутність підтримки підприємницьких ініціатив на рівні профільних міністерств, також сприяло 
втраті конкурентних позицій на багатьох зарубіжних ринках. Для українських металургійних підприємств зараз 
фактично втрачена Південно-східна Азія і в першу чергу через Китай, що негативно позначається на стані 
меткомплексу в цілому. Однією з основних причин такого різкого зниження об'ємів експорту є спроби українських 
підприємств самостійно вийти на китайський ринок без сприяння як державних трейдерських структур Китаю, так і 
відсутністю лобіювання на рівні профільних міністерств та Уряду України в цілому інтересів національних 
металовиробників.  

Безперечним позитивним моментом у діяльності Уряду України слід вважати інтенсифікацію економічних 
відносин з США з питання вступу України у ВТО та відміни поправки Джексона-Веника. Це сприятиме розвитку 
металургійної промисловості України, що особливо важливе для східних регіонів України, в яких в основному 
зосереджені металургійні підприємства. Повна відміна дискримінаційної поправки стимулюватиме підприємства 
металургійної галузі приділяти більше уваги вдосконаленню функціонування саме експортних механізмів, що у 
разі дієвої державної підтримки зможе збільшити об'єми експортних поставок. Проте в цьому випадку слід 
враховувати, що державна підтримка дійсно повинна бути дієвою оскільки досвід функціонування ВТО свідчить 
про те, що такі галузі промисловості як гірничодобувна, вугільна та металургійна потрапляють у велику залежність 
від країн-лідерів (США, Франція, Німеччина, ін.). А створення вільного конкурентного поля з включенням у нього 
металургійних підприємств України на сучасному етапі розвитку галузі не зовсім вдале. Встановлення нульових 
митних ставок на продукцію ключових галузей економіки з моменту вступу України у ВТО сприятиме тому, що 
Україна буде зобов'язана щонайменше на 90% скоротити тарифи на продукцію, охоплену двосторонніми угодами в 
області сталеливарної промисловості. А це сприятиме скороченню прибутків металургійних підприємств, 
зменшенню відрахувань до бюджету, зниженню рівня конкурентної присутності української продукції на 
внутрішньому ринку. Окрім цього виникає реальна загроза переходу всіх металургійних підприємств України у 
власність іноземних компаній та ТНК. Успіхи зарубіжних металопродуцентів на внутрішньому ринку України 
мають негативний вплив на національних виробників.  

На жаль, до теперішнього часу на багатьох нерентабельних підприємствах відсутні стратегічні інвестори, 
чиї цілі та задачі носили б довгостроковий характер. На наш погляд, це обумовлено рядом чинників: 

• відсутністю чіткого механізму делегування повноважень між постачальницькими, виробничими та 
збутовими підрозділами і, як наслідок, неефективним внутрішньовиробничим менеджментом;  

• високим зносом виробничих фондів; 
• недовантаженням виробничих потужностей; 
• недостатньою гнучкістю організаційних структур; 
• низьким ступенем виробничої інтеграції  
На більшості підприємствах металургійного комплексу стартували комплексні програми модернізації, але 

необхідно, щоб дані заходи охоплювали всю логістичну інфраструктуру підприємства, а точніше весь логістичний 
ланцюжок. Оскільки надійність виробничого обладнання є однією з умов сталості логістичної системи в цілому. 

 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена розгляду та аналізу існуючих проблем розвитку металургійної галузі України. В статті 
виділяються основні причини нестабільності галузі. 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена рассмотрению и анализу существующих проблем развития металлургической отрасли Украины. 
В статье выделяются основные причины нестабильности отрасли. 
SUMMARY 
The article is devoted to consideration and analysis of existent problems of development of metallurgical industry of 
Ukraine. In the article are selected the principal reasons of instability of industry. 
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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Е.М. Єсаян., к.е.н., доцент кафедри менеджменту Маріупольського державного гуманітарного університету ⋅ 
 
В умовах ринкової економіки необхідно навчитися поєднувати повну самостійність підприємств з 

державним регулюванням економіки і фінансів. Ці задачі повинен вирішувати фінансовий механізм, що функціонує 
на тому або іншому етапі розвитку суспільства. В найбільш загальному вигляді фінансовий механізм представляє 
собою систему управління фінансами підприємства, яка призначена для організації взаємодії фінансових відносин і 
фондів фінансових ресурсів з метою ефективного їх впливу на кінцеві результати діяльності. З огляду на те, що 
фінансові ресурси – найважливіший чинник економічного зростання, реорганізацію управління фінансовими 
ресурсами підприємства необхідно сьогодні трактувати як центральну ланку усього комплексу заходів, 
спрямованих на його забезпечення.  

Тільки за умов добре відпрацьованого фінансового механізму всі структурні елементи системи управління 
фінансами можуть забезпечити досягнення кінцевої мети (зростання доходу або вартості компанії). Проте досі 
далеко не всі підприємства усвідомлюють важливе значення фінансового механізму, розуміють необхідність 
застосування всіх його інструментів. У зв’язку з цим актуальним залишається питання подальшого вивчення 
фінансового механізму як цілісної системи управління фінансовими ресурсами підприємства, обґрунтування його 
незамінної ролі в системі керування підприємством. 

Питанням управління фінансами підприємства приділяють увагу у своїх дослідженнях багато російських та 
вітчизняних науковців [1-8]. Зокрема, в цих дослідженнях обґрунтовуються підходи до визначення фінансового 
механізму, досліджується його склад та порядок реалізації. Проте єдиного підходу до визначення фінансового 
механізму і його структури досі немає. При цьому в наукових роботах часто ототожнюються поняття фінансового 
механізму та фінансового менеджменту, що не завжди є виправданим. 

Метою дослідження є обґрунтування ролі фінансового механізму в системі управління діяльністю 
підприємства, визначення співвідношення між поняттями фінансового механізму і фінансового менеджменту, 
характеристика складових системи фінансового управління на підприємстві.   

Робота будь-якого підприємства починається з постановки і відповіді на наступні три ключові питання: 
які повинні бути величина і оптимальний склад активів підприємства, що дозволяють досягти поставлені 

перед підприємством цілі і завдання? 
де знайти джерела фінансування і який повинен бути їх оптимальний склад? 
як організувати поточне і перспективне управління фінансовою діяльністю, що забезпечує 

платоспроможність і фінансову стійкість підприємства? 
Вирішуються ці питання в рамках фінансового механізму – системи управління фінансами, що є однією з 

ключових підсистем загальної системи управління підприємством. Логіка функціонування фінансового механізму 
представлена на рис. 1 [1, с.8].  

Організаційна структура системи управління фінансами господарюючого суб’єкта, а також її кадровий 
склад можуть бути побудовані різними способами залежно від розмірів підприємства і виду його діяльності. Для 
великої компанії характерне відособлення спеціальної служби, керованої віце-президентом по фінансах 
(фінансовим директором) і яка, як правило, включає бухгалтерію і фінансовий відділ.  

                                                 
© Єсаян Е.М., 2009 
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Рис. 1. Процес функціонування системи фінансового управління на підприємстві. 

 
На невеликих підприємствах роль фінансового директора зазвичай виконує головний бухгалтер. Головне, 

що слід зазначити в роботі фінансового менеджера, це те, що вона або складає частину роботи вищої ланки 
управління фірми, або пов’язана з наданням йому аналітичної інформації, необхідної і корисної для ухвалення 
управлінських рішень фінансового характеру. Тим самим підкреслюється виняткова важливість цієї функції. 
Незалежно від організаційної структури фірми фінансовий менеджер відповідає за аналіз фінансових проблем, 
ухвалення в деяких випадках рішень або розробку рекомендацій вищому керівництву. 

Високі показники роботи та фінансову стійкість підприємства можна забезпечити правильною 
організацією управління фінансами: рухом фінансових ресурсів та фінансовими відносинами. Фінансовий механізм 
є частиною господарського механізму і містить форми і методи управління фінансами підприємства з метою 
досягнення максимального прибутку. Складовими фінансового механізму є фінансові показники, нормативи, ліміти 
і резерви, фінансове планування, прогнозування, управління фінансами. 

В сучасній науковій літературі поняття „фінансовий механізм” є достатньо розповсюдженим. Проте 
визначення цього поняття, що надаються різними вченими, дещо різняться. Серед великої кількості визначень і 
підходів вчених та практиків до поняття „фінансовий механізм” найбільшої уваги заслуговують два підходи до 
розуміння його суті.  

Відповідно до першого підходу, під фінансовим механізмом розуміють функціонування самих фінансів 
підприємств [2,3]. Матеріальним відображенням фінансових відносин є грошові потоки. Організація цих потоків, 
порядок їх здійснення відбувається за певними правилами, певними напрямами, що і характеризує техніку 
фінансової діяльності. На підставі зазначеного підходу виходить розуміння фінансового механізму як 
організаційного відображення фінансових відносин. Перший підхід до визначення фінансового механізму як 
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способу організації фінансових відносин, який складається з елементів та інструментів впливу, превалює в 
економічній літературі країн СНД. Проте, на думку багатьох економістів, фінансово-кредитний механізм включає 
три підсистеми: фінансово-кредитне планування; фінансово-кредитні важелі; організаційні структури і правовий 
режим фінансово-кредитної системи.  

Такий підхід до визначення фінансового механізму відображає внутрішню організацію функціонування 
фінансів підприємств. Однак, таке визначення є не зовсім точним, оскільки при розуміння фінансового механізму в 
такому аспекті, він буде дублюватися з поняттям „організація фінансів”.  

Згідно з другим підходом до розуміння поняття „фінансовий механізм”, його визначають як сукупність 
методів і форм, інструментів, прийомів і важелів впливу на стан та розвиток підприємства [4,5]. Цей підхід 
відображає зовнішню дію функціонування фінансів підприємств, характеризує фінанси як вирішальний фактор 
впливу апарату управління на економічний стан підприємства. Завдяки такому аспекту суті фінансового механізму 
необхідно чітко визначити його складові, його структуру. Зважаючи на це, найбільш доцільним вбачається саме 
другий підхід. 

Категорію „фінансовий механізм” і структуру його побудови досліджує велика кількість українських та 
зарубіжних науковців. Тому, незважаючи на існування тільки двох основних підходів до суті фінансового 
механізму, в науковій літературі до цього часу не існує єдиного визначення поняття „фінансовий механізм”.  

Одні автори ототожнюють фінансовий механізм підприємства з фінансовим менеджментом і розглядають 
його як схему управління фінансами, що складається з двох підсистем: механізму управління фінансовими 
відносинами і механізму управління грошовими фондами [4, с.6]. Інші вчені вважають фінансовий механізм 
найважливішою підсистемою господарського механізму і визначають його як сукупність методів і форм, 
інструментів і важелів впливу на економічний та соціальний розвиток суспільства [4,5]. Побудову фінансового 
механізму суб’єктів господарювання вони бачать у сукупності організаційних структур, фінансового забезпечення, 
фінансового регулювання і застосування різних стимулів.  

У підходах багатьох науковців до визначення сутності і побудови фінансового механізму підприємства 
помітна спільна тенденція. Так, вони визначають фінансовий механізм як п’ять взаємопов’язаних елементів: 
фінансові методи, фінансові важелі, правове, нормативне та інформаційне забезпечення. Деякі науковці до цього 
переліку додають фінансові відносини [5,6,7]. 

Окремі російські та українські вчені вводять поняття „фінансово-кредитний механізм” і вважають, що він 
включає наступні підсистеми: фінансово-кредитне забезпечення, фінансово-кредитне регулювання, а також 
організаційні структури і важелі впливу [3,4]. Така структура фінансового механізму в цілому логічна, проте 
потребує певних уточнень щодо побудови та застосування в умовах конкретного підприємства. Так, замість 
терміну „фінансово-кредитний механізм” доцільно використовувати термін „фінансовий механізм”, тому що 
кредит визначається як складова фінансів, кредитна система – як частина фінансового ринку, який відноситься до 
фінансової системи, а дії фінансів і кредиту мають єдиний механізм впливу. 

У західній економічній літературі фінансовий механізм не виділяють як відокремлений об’єкт вивчення, 
проте у дослідженнях провідних західних вчених ґрунтовно досліджуються фінансові методи впливу на 
підприємство, державу і суспільство. 

На думку інших вчених, фінансовий механізм – складова частина господарського механізму, сукупність 
фінансових стимулів, важелів, інструментів, форм і способів регулювання економічних процесів і відносин [4, c.7]. 
Автори не ототожнюють фінансовий механізм із фінансовим менеджментом і вводять у структуру фінансового 
механізму в принципі всі складові, які впливають на процес виробничо-господарської діяльності підприємства. 
Таке визначення фінансового механізму є найточнішим. 

Як відрізняються підходи до визначення сутності фінансового механізму підприємства, так різняться і 
погляди на його структуру, на кількість та склад його підсистем. Так, деякі автори відокремлюють дві підсистеми: 
механізм управління фінансовими відносинами і механізм управління грошовими фондами. Інші науковці 
представляють фінансовий механізм як взаємодію організаційної структури, фінансового забезпечення, 
фінансового регулювання та важелів впливу (стимулів та санкцій) [5, с.19]. Найбільш розповсюдженим підходом до 
структурування фінансового механізму підприємства є підхід, відповідно до якого фінансовий механізм 
розглядають як сукупність наступних складових елементів: фінансових методів, фінансових важелів, фінансових 
відносин, правового, нормативного і інформаційного забезпечення [4,5]. 

Фінансові методи представляють собою способи впливу фінансових відносин на господарський процес, 
формування і використання грошових фондів. Вони діють в двох напрямах: по лінії управління рухом фінансових 
ресурсів і по лінії ринкових комерційних відносин, пов’язаних з порівнянням витрат і результатів, з матеріальним 
стимулюванням і відповідальністю за ефективне використання грошових фондів [4,7,8]. Фінансові методи 
включають наступне: прогнозування, планування, інвестування, кредитування, оподаткування, самофінансування, 
система розрахунків, матеріальне стимулювання й відповідальність, страхування, оренда, лізинг, факторинг, 
взаємовідносини із засновниками, суб’єктами господарювання. 
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Фінансові важелі є інструментами, що використовуються у фінансових методах. До них відносяться: 
прибуток, доходи, амортизаційні відрахування, грошові фонди цільового призначення, ціна, податки, фінансові 
санкції, орендна плата, процентні ставки за позиками, депозитами, облігаціями, пайові внески, внески  у статутний 
капітал, портфельні інвестиції, дивіденди, форми розрахунків, види кредитів, дисконт. 

Правове забезпечення функціонування фінансового механізму підприємства включає законодавчі акти, 
постанови Верховної Ради, укази Президента, постанови Уряду, накази та листи міністерств і відомств, циркулярні 
листи і інші правові документи органів управління, статут юридичної особи. 

Нормативне забезпечення функціонування фінансового механізму підприємства передбачає використання 
норм і нормативів оборотних коштів, амортизаційних норм, тарифних і податкових ставок, методичних вказівок.  

Інформаційне забезпечення функціонування фінансового механізму підприємства складається з різного 
роду і вигляду економічної, комерційної, фінансової та іншої інформації. До цієї інформації відносяться: відомості 
про фінансову стійкість і платоспроможність партнерів і конкурентів, про ціни, курси валют, дивіденди, відсотки 
на товарному, фондовому і валютному ринках тощо. Джерелами інформаційного забезпечення є звітні дані 
підприємства (бухгалтерські), статистичні дані, дані одноразових обстежень. 

З точки зору функцій, що виконують окремі складові фінансового механізму підприємства, він виступає як 
система фінансових та розрахункових форм і методів управління грошовими фондами підприємства, включаючи 
прийняття та виконання управлінських рішень, як реакції на регулюючий вплив держави. Відповідно до 
структурно-функціонального підходу, в структурі фінансового механізму виділяються три складові елементи (рис. 
2) [5, с.20]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура фінансового механізму підприємства в розрізі функціональних елементів. 
 
Перша складова представлена підсистемою планування та прогнозування, вона багато в чому визначає 

стратегію та тактику розвитку суб’єкту господарювання. Крім того, саме ця підсистема впливає на зміст і структуру 
фінансового механізму підприємства. Другий елемент включає фінансові важелі та стимули, містить економічні 
методи управління, які здійснюють непрямий, опосередкований вплив на об’єкт управління з використанням в цих 
цілях як прямих, так і зворотних зв’язків. Третя складова представлена фінансовим менеджментом, функціонування 
якого на підприємстві орієнтовано на наступні принципи: контроль за виконанням прийнятих рішень, облік 
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минулого досвіду і його екстраполяція на майбутнє, облік тенденцій розвитку і можливих напрямів змін у 
зовнішнім середовищі господарювання, облік стратегічних цілей підприємства. 

Головні завдання управління фінансами в рамках фінансового механізму полягають у наступному: 
виявлення фінансових джерел розвитку виробництва; визначення ефективних напрямів інвестування фінансових 
ресурсів; раціоналізація операцій з цінними паперами; налагодження оптимальних стосунків із фінансово-
кредитною системою, суб’єктами господарювання. Значення управління фінансами підприємств полягає в такій 
організації роботи фінансових служб, яка дає змогу залучати додаткові фінансові ресурси на найвигідніших умовах, 
інвестувати їх з найбільшим ефектом, проводити прибуткові операції на фінансовому ринку. 

Здійснюючи мобілізацію коштів інших власників для покриття витрат на власному підприємстві, 
фінансисти повинні мати чітке уявлення про мету інвестування ресурсів і давати рекомендації щодо форм 
залучення коштів. Для покриття короткострокової та середньострокової потреби у фінансових ресурсах доцільно 
використовувати позички банків. Здійснюючи великі капітальні вкладення, можна скористатися додатковою 
емісією цінних паперів. 

Для процесу виробництва характерна певна технологічна послідовність, коли безперервно повторюється 
стадія придбання сировини, матеріалів та підготовки їх до виробництва, стадія перетворення сировини на 
напівфабрикати, незавершене виробництво, готову продукцію. Потреба в коштах у підприємства виникає на кожній 
із цих стадій ще до відшкодування виробничих витрат з виручки від реалізації продукції. Тому кожне 
підприємство, формуючи свій капітал, мусить передбачати необхідну суму оборотних коштів. Вкладені оборотні 
кошти на кожній стадії виробничого процесу, переходячи з однієї функціональної форми в іншу, заміщуються після 
реалізації продукції.  

В процесі управління фінансами підприємств надзвичайно важливим є визначення такої потреби в 
оборотних коштах, яка забезпечувала б мінімально необхідні розміри виробничих запасів, незавершеного 
виробництва, залишків готової продукції для виконання виробничої програми. За браком власних оборотних 
коштів для поточного інвестування необхідно визначити потребу в позичкових коштах. Управління фінансами 
включає також сферу фінансового забезпечення капітальних вкладень та технічне переобладнання, реконструкцію 
та розширення підприємств. У цьому разі фінансисти мусять точно визначити: власні джерела фінансування 
капітальних вкладень, передусім амортизаційні відрахування та чистий прибуток; залучені кошти, які можуть 
надійти від емісії цінних паперів; можливості одержання довгострокових кредитів. 

До безпосередніх завдань управління фінансами підприємств відноситься забезпечення формування та 
правильного розподілу виручки від реалізації продукції для відновлення оборотних коштів, формування 
амортизаційного фонду, валового та чистого доходу. Кожне підприємство прагне забезпечити ліквідність 
оборотних активів для своєчасного погашення короткострокової кредиторської заборгованості. Тому своєчасне та 
повне надходження виручки від реалізації продукції постійно контролюється фінансовими менеджерами. 
Амортизаційні відрахування є одним з найважливіших елементів витрат на виробництво та основним джерелом 
відтворення основних фондів. Управління формуванням та використанням амортизаційних відрахувань є важливою 
стороною фінансового механізму.  

Управління фінансами підприємств включає також сферу формування, розподілу та використання 
прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства. Розподіл прибутку є однією з форм реалізації 
економічних інтересів учасників процесу відтворення. Від регулювання розподілу чистого доходу залежить 
мотивація розвитку виробництва, можливість подальшого збільшення прибутку. 

Таким чином, управління фінансами підприємств реалізується через роботу фінансового механізму, що є 
системою управління фінансами, призначеною для організації взаємодії фінансових відносин і грошових фондів з 
метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві результати його діяльності. Фінансовий механізм включає збір 
інформації і її аналіз, здійснення фінансового планування і прогнозування, якість яких безпосередньо впливає на 
результативність управління грошовими потоками, фінансову стійкість підприємства, а отже, його 
конкурентоспроможність, формування фінансових ресурсів. 

В структурі фінансового механізму виокремлюють наступні взаємопов’язані складові: фінансові методи, 
фінансові важелі, фінансові відносини, правове, нормативне та інформаційне забезпечення. З точки зору 
функціональної спрямованості, структура фінансового механізму представлена трьома складовими: фінансове 
планування та прогнозування; фінансові важелі та стимули; фінансовий менеджмент. Фінансовий  механізм тісно 
пов’язаний з поняттям фінансового менеджменту. Управління фінансами підприємства здійснюється за допомогою 
фінансового механізму, а зміст фінансового менеджменту полягає в ефективному використанні фінансового 
механізму для досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства.  

Фінансовий механізм носить об’єктивно-суб’єктивний характер і його дієвість проявляється у забезпеченні 
мотивації результатів діяльності на різних рівнях підприємства через комплекс господарських, організаційних та 
економічних зв’язків. З одного боку, він є об’єктивним, тому що будується відповідно до вимог об’єктивних 
економічних законів, а з іншого боку носить суб’єктивний характер, тому що встановлюється конкретним 
підприємством. Ефективність роботи фінансового механізму буде високою тільки тоді, коли він забезпечуватиме 
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мотивацію результатів діяльності на різних рівнях підприємства через комплекс господарських, організаційних та 
економічних зв’язків.  

 
РЕЗЮМЕ 
У статті досліджено підходи до визначення фінансового механізму та фінансового менеджменту підприємства. 
Вивчено структуру та охарактеризовано складові фінансового механізму. Визначено роль фінансового механізму в 
системі управління діяльністю підприємства. 
РЕЗЮМЕ 
В статье исследованы подходы к определению финансового механизма и финансового менеджмента предприятия. 
Изучена структура и охарактеризованы составляющие элементы финансового механизма. Определена роль 
финансового механизма в системе управления деятельностью предприятия. 
SUMMARY 
In the article approaches towards determination of financial mechanism and financial management of enterprise are 
searched. The structure of financial mechanism is studied and its constituents are described. The role of financial 
mechanism in the system of enterprise activity management is defined. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 
Ю.Н. Полшков, к.ф.-м.н., доцент кафедры математики и математических методов в экономике, ДонНУ    ⋅ 
 

Очевидно, что не для всякой социально-экономической системы можно обойтись только 
детерминированными характеристиками. На практике часто встречаются оптимизационные проблемы, исходные 
параметры которых являются случайными. Например, при планировании деятельности сельскохозяйственного 
предприятия надо учитывать, что урожайность и другие показатели зависят от погодных условий, предсказать 
которые однозначно не представляется возможным. К случайным величинам можно отнести интенсивность заказов 
на предприятиях сферы обслуживания, количество покупателей в магазинах, число пассажиров и т.п. Поэтому, 
если невозможно достоверно задать значения параметров (нормативы расходов ресурсов, запасы сырья, стоимость 
и др.) в прикладной задаче, то её относят к стохастической. Методы решения задач со случайными факторами 
называют методами стохастической оптимизации. 

Автор будет опираться в своих исследованиях на достаточно подробный анализ последних достижений и 
публикаций, который проведен в [1, гл. 13]. Данный источник содержит общие постановки задач стохастической 
оптимизации, которые могут служить началом научных разработок. 

Общей проблемой здесь является отсутствие конкретных практических рекомендаций о том, какие типы 
вероятностных распределений использовать в том или ином случае. Часто не даётся достаточное экономическое 
обоснование предлагаемым подходам и математика в них используется формально. 

                                                 
© Полшков Ю.Н., 2009 
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Целью статьи является разработка модели оптимального выпуска продукции в стохастической постановке. 
Планируется предложить методы реализации данной задачи, проанализировав модель на чувствительность к 
изменениям параметров производственной системы. 

Приступим к изложению материала исследования. 
В математических методах исследования операций принято выделять такое направление, как стохастическое 

программирование. Уделим внимание методам и моделям этой направленности. 
Наличие статистической информации позволяет оценить выборочные характеристики социально-

экономических систем: эмпирическую функцию распределения вероятностей, математическое ожидание, 
дисперсию и др. параметры. Естественно, что такие задачи решаются в условиях неопределённости и риска. Их 
принято делить [1, гл. 13] на одноэтапные, двухэтапные и многоэтапные. 

К одноэтапным задачам стохастической оптимизации относятся те, в которых решение принимается один 
раз и в дальнейшем уже не меняется. На практике такой подход часто применяется при оптимальном размещении 
производственных мощностей. 

В двухэтапных задачах первоначальное решение может быть откорректировано на втором этапе управления 
социально-экономической системой. Например, предприятие не располагает однозначной информацией о спросе на 
свою новую продукцию. Поэтому на первом этапе выпускается пробная партия продукции, позволяющая оценить 
спрос. Завершающий (второй) этап на основе информации с первого этапа формирует откорректированный 
оптимальный план выпуска. 

Многоэтапные проблемы допускают любое количество корректирующих действий. К ним относятся задачи 
управления запасами в последовательные промежутки времени, оптимизация инвестиционных проектов, 
оперативное управление производственными, технологическими и др. процессами. 

Задачи стохастической оптимизации разнообразны во многих аспектах. Например, если нарушение 
некоторых ограничений ведёт к тяжёлым последствиям, то перед нами задача в т.н. жёсткой постановке. 
Ограничения могут носить вероятностный характер. Исследователя в стохастическом программировании 
поджидают многочисленные трудности в трактовках вероятностных характеристик, в выборе критерия 
эффективности и т.п. 

В детерминированном случае из множества допустимых решений, которые удовлетворяют всем 
ограничениям задачи, исследователь вычленяет оптимальное решение. При стохастической оптимизации бывает, 
что в качестве допустимого решения признают и такие, которые могут в незначительной мере не удовлетворять 
некоторым из ограничений. Такая постановка усложняет проблему, и поэтому вводят систему штрафов за 
нарушение ограничений. 

Стохастические модели могут содержать случайные коэффициенты в целевой функции и случайные 
составляющие в системе ограничений задачи. Рассмотрим наиболее распространённые постановки задач 
стохастического программирования. 

Предположим, что коэффициенты целевой функции jc  ( 1,j n= ) являются случайными величинами, т.е. 

( )jc ω .  Остальные параметры модели считаются детерминированными. 
Обсудим, будет ли такой подход обоснованным. Для этого рассмотрим классическую задачу оптимального 

выпуска продукции. 
Пусть предприятие начинает выпуск n  новых наименований изделий 1P , 2P ,…, nP . Для выпуска этих 

изделий используют m  ресурсов 1S , 2S ,…, mS , под которыми будем подразумевать сырьё, материалы, 

комплектующие изделия и т.п. На складе созданы запасы ресурсов ib  ( 1,i m= ). На выпуск одного изделия jP  

расходуется ija  единиц ресурса iS . Все перечисленные параметры – детерминированные. 
Т.к. изделия впервые поступают потребителям, то их рыночная цена предполагается случайной. Обозначим 

эти цены через ( )jc ω  ( 1,j n= ). Данные такой задачи линейного программирования поместим в таблицу 1. 
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Таблица 1 

Задача оптимального выпуска продукции в стохастической постановке 
 

Расход ресурсов на единицу продукции 
Ресурсы 

1P  2P  … 
nP  

Запасы 
ресурсов 

1S  11a  12a  … 
1na  1b  

2S  21a  22a  … 
2na  2b  

… … … … … … 

mS  1ma  2ma  … 
mna  mb  

Цена единицы 
продукции 1( )c ω  2 ( )c ω  … ( )nc ω  

Количество выпуска 
продукции 1x  2x  … 

nx  

 

 
Пусть ( )Z ω  (ден. ед.) – доход то реализации продукции. Стохастическую постановку задачи можно свести 

к детерминированному случаю, если взять от целевой функции математическое ожидание. Математическая модель 
задачи линейного программирования, составленная по таблице 1, будет выглядеть следующим образом: 

1
[ ( )] [ ( )] max

n

j j
j

M Z M c xω ω
=

= ⋅ →∑ , 

1
  ( 1, )

n

ij j i
j

a x b i m
=

⋅ ≤ =∑ , 

0   ( 1, )jx j n≥ = . 
Адекватность модели будет, в значительной мере, зависеть от выбора типа распределения вероятностей 

случайных величин ( )jc ω  ( 1,j n= ). Т.к. речь идёт о ценах на продукцию, то это непрерывные случайные 
величины, принимающие свои значения из соответствующих интервалов. 

Автор предлагает использовать случайные величины, равномерно распределённые на отрезке [ ; ]α β . По 
смыслу задачи концы отрезка могут быть только положительными числами. 

Для того чтобы задать такие случайные величины, необходимо определить отрезки распределения. Это 
можно сделать статистическими методами. Выпустив пробную партию изделий jP , определим по выборке 

наименьшую jα  и наибольшую jβ  цены. Поступив аналогично с остальными наименованиями товаров, получим, 

что случайные величины ( )jc ω  распределены равномерно на отрезках [ ; ]j jα β  ( 1,j n= ). 

Математическое ожидание равномерно распределённой случайной величины ( )jc ω  вычисляется как 

середина отрезка [ ; ]j jα β . Обозначив / [ ( )]
def

Z M Z ω= , придём к целевой функции такого вида: 

/

1
max

2

n
j j

j
j

Z x
α β

=

+
= ⋅ →∑ . 

Такой подход позволяет применить методы линейной оптимизации в детерминированном виде. 
Наряду с исходной задачей 

0 ( 1 )jx   j ,n≥ = , 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 
 

 40 

11 1 12 2 1 1

21 1 22 2 2 2

1 1 2 2

 n n

n n

m m mn n m

a x a x   a x b     
a x a x  a x b          
...............................................        
a x a x a x b  

+ + ⋅⋅⋅ + ≤⎧
⎪ + + ⋅⋅⋅ + ≤⎪
⎨
⎪
⎪ + + ⋅⋅⋅ + ≤⎩

 

1 1 2 2 maxn nZ c x c x   c x= + + ⋅⋅⋅+ → . 
рассмотрим двойственную задачу 

0 ( 1 )iy    i ,m≥ = , 

11 1 21 2 1 1

12 1 22 2 2 2

1 1 2 2

m m

m m

n n mn m n

a y a y a y c     
a y a y a y c     
..............................................        
a y a y a y c   

+ + ⋅⋅⋅ + ≥⎧
⎪ + + ⋅⋅⋅ + ≥⎪
⎨
⎪
⎪ + + ⋅⋅⋅ + ≥⎩

 

1 1 2 2  minm mF b y b y b y= + + ⋅⋅⋅ + → . 
Согласно первой теореме двойственности, если одна из задач двойственной пары имеет оптимальное 

решение, то и другая задача имеет оптимальное решение, причём экстремальные значения целевых функций 
совпадают: 

* *

1 1

n m

j j i i
j i

c x b y
= =

=∑ ∑ . 

Если же целевая функция одной из задач не ограничена, то область допустимых решений другой задачи пустая. 
Построение двойственной задачи позволяет провести экономико-математический анализ исходной задачи 

линейной оптимизации. 
Рассмотрим исходную задачу оптимального выпуска продукции в матрично-векторной форме: 

maxZ C X= ⋅ → , 

AX B≤ , 
0X ≥ . 

Здесь A  – матрица из коэффициентов при неизвестных в системе ограничений; B  – вектор запасов ресурсов; C  – 
вектор цен продукции; X  – искомый план производства продукции, который будет максимизировать доход от 
реализации Z . 

Пусть 1 2( , ,..., )mY y y y=  – решение двойственной задачи, которое должно минимизировать расходы на 

приобретение ресурсов F . Введя транспонированную матрицу TA , запишем в матрично-векторной форме 
двойственную задачу: 

minF B Y= ⋅ → , 
TA Y C≥ , 

0Y ≥ . 

По второй теореме двойственности, если какая-то переменная *
jx  ( 1,j n= ) оптимального решения 

исходной задачи положительна, то j -е ограничение двойственной задачи её оптимальным решением обращается в 

строгое равенство. Если оптимальное решение исходной задачи обращает какое-то i -е ( 1,i m= ) ограничение в 

строгое равенство, то в оптимальном решении двойственной задачи переменная *
iy  больше нуля. 

Т.о. двойственные оценки являются показателем дефицитности ресурсов и продукции. Величину *
iy  

называют двойственной оценкой или теневой ценой i -го ресурса. Если * 0iy > , то ресурс дефицитный и при 

реализации оптимального плана 
*

X  расходуется полностью. Т.е. i -е ограничение исходной задачи обратится в 
строгое равенство. Приобретение дополнительной единицы этого ресурса приведёт к увеличению дохода от 
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реализации Z  на величину *
iy . Чем больше значение теневой цены, тем дефицитнее ресурс. Для недефицитного 

ресурса * 0iy = . 
Дальнейший анализ решения задач линейной оптимизации будет основан на исследовании чувствительности 

оптимального плана к изменениям в значениях параметров jc , ija , ib  ( 1,i m= ; 1,j n= ). Поэтому такой анализ 
кратко называют анализом чувствительности. 

Пусть исходный вектор запасов ресурсов имеет вид 1 2( , ,..., )mB b b b= . Введём в рассмотрение приращения 

ibΔ  и результат таких приращений i ib b+ Δ  ( 1,i m= ). Обозначив через 1 2( , ,..., )mB b b bΔ = Δ Δ Δ  вектор 

приращений, получим новый вектор запасов ресурсов B B+ Δ . Теперь подставим в исходную и двойственную 
задачу вместо B  вектор B B+ Δ . Т.о. будет образована симметричная пара двойственных многопараметрических 
задач. 

В данной работе уже упоминалась первая теорема двойственности. Её основное утверждение max minZ F=  

или в другом виде 
* *

C X B Y⋅ = ⋅ , где 
*

Y  является вектором неизвестных двойственной задачи. Обозначим через 
*

X Δ  вектор оптимального решения многопараметрической задачи. В силу двойственности получим, что 
* *

( )C X B B YΔ⋅ = +Δ ⋅ . 
Рассмотрим приращение целевой функции исходной задачи: 

* * * * *
max ( )Z C X C X B B Y B Y B YΔΔ = ⋅ − ⋅ = + Δ ⋅ − ⋅ = Δ ⋅ . 

Если изменить только i -е ограничение, то *
max( )i i iZ b yΔ = Δ ⋅ . Откуда получим: 

* max( )i
i

i

Zy
b

Δ
=

Δ
 ( 1,i m= ). 

После предельного перехода имеем: 
* max

i
i

Zy
b

∂
=

∂
 ( 1,i m= ). 

Следовательно, двойственные оценки являются показателем влияния ограничений на значение целевой 
функции. Поэтому представляет практический интерес вычислить предельные значения правых частей системы 

ограничений ib  (нижней и верхней границы запасов ресурсов), при которых оптимальный план 
*

X  останется 
неизменным. 

Зафиксируем базисные неизвестные, вошедшие в оптимальный план. Пусть данные неизвестные имеют 
численные значения *

1x , *
2x ,…, *

mx . Базисным неизвестным соответствуют m  векторов-столбцов 

коэффициентов в матрице, которая получена из матрицы A  добавлением балансовых столбцов при формировании 
канонического вида задачи линейного программирования. Составим из этих векторов-столбцов матрицу 

11 12 1

21 22 2

1 2

...

...
... ... ... ...

...

m

m

m m mm

w w w
w w w

W

w w w

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

и рассчитаем обратную ей матрицу 

11 12 1

21 22 21

1 2

...

...
... ... ... ...

...

m

m

m m mm

d d d
d d d

W

d d d

−
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Двойственные оценки используют для экономического анализа решения при условии, что запасы ресурсов 
изменяются лишь в определённых пределах. Интервалы устойчивости ресурсов находят по формулам 

[ ; ]i i i ib b b b− +− Δ + Δ  ( 1,i m= ), 

где нижний предел уменьшения ib −Δ  и верхний предел увеличения ib +Δ  вычисляют следующим образом: 
*

0
min

ji

j
i d ji

x
b

d
−

>

⎧ ⎫⎪ ⎪Δ = ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

, 

*

0
min

ji

j
i d ji

x
b

d
+

<

⎧ ⎫⎪ ⎪Δ = ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

. 

Заметим, если в i -м столбце матрицы 1W −  не окажется отрицательных чисел, а будут только 

положительные и равные нулю, то в качестве ib +Δ  принимают +∞ . 
Двойственные оценки являются показателем целесообразности производства новых видов продукции. 

Допустим, имеется возможность начать выпуск продукции 1nP + . Нормы расхода ресурсов на производство одной 

единицы продукции составляют соответственно 1, 1na + ; 2, 1na + ;…; , 1m na + . Цена единицы продукции 1nc + . 
Целесообразность производства определяется знаком показателя: 

*
1 1 , 1

1

m

n n i n i
i

c a y+ + +
=

Δ = − ⋅∑ . 

Если 1 0n+Δ > , то производство прибыльное, 1 0n+Δ =  – безубыточное, 1 0n+Δ <  – убыточное. 
Двойственные оценки также используют как инструмент сопоставления условных затрат и результатов. При 

изменении количества ресурсов в пределах устойчивости отдельное влияние i -го ресурса на величину дохода от 

реализации определяется, как *
max( )i i iZ b yΔ = Δ ⋅ . Если max( ) 0iZΔ > , то доход увеличится на max( )iZΔ  

денежных единиц, в противном случае – уменьшится. Суммарное влияние изменений количества всех ресурсов 
вычисляется так: 

*
max max

1
( )

m

i
i

Z B Y Z
=

Δ = Δ ⋅ = Δ∑ . 

Рассмотрим возможность дополнительной закупки i -го ресурса в объёме ib +Δ  по цене ip  за единицу 

ресурса. Затраты на приобретение составят i ib p+Δ ⋅ . Приращение дохода составит *
i ib y+Δ ⋅ . Если приращение 

дохода превысит затраты на приобретение, т.е. 
* 0i i i ib y b p+ +Δ ⋅ − Δ ⋅ > , 

то закупка целесообразна. В противном случае – нет. 
Интервалом устойчивости цены за единицу i -й продукции называется отрезок min max[ ; ]i ic c  со 

следующими свойствами. Если цена min max[ ; ]i i ic c c∈ , а цены на остальные виды продукции зафиксированы, то 

оптимальный план выпуска продукции 
*

X  останется неизменным. 
Чтобы определить интервалы устойчивости, нужно вспомнить геометрическую интерпретацию задач 

линейного программирования. Опорные планы – это угловые точки, образованные пересечениями гиперплоскостей 
из системы ограничений. При нахождении экстремального значения целевой функции гиперплоскость-изоцель с 

вектором нормали 1 2( , ,..., )mC c c c=  движется к оптимальному плану 
*

X  и т.д. 
Организация современного и наукоёмкого производства требуют календарной увязки большого числа 

взаимосвязанных работ. Составление и анализ календарных планов представляют собой довольно сложную задачу, 
при решении которой применяются методы сетевого планирования. Эти методы дают возможность определить 
следующее. Во-первых, какие работы или операции из числа многих, составляющих проект, являются 
критическими по своему влиянию на общую календарную продолжительность проекта. Во-вторых, каким образом 
построить наилучший календарный план проведения всех работ проекта, чтобы выдержать заданные сроки при 
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минимальных затратах. 
Под сетевой моделью организации производства будем понимать экономико-математическую модель, 

отражающую весь комплекс работ и событий, связанных с реализацией проекта (см., например, [2, стр. 83-88]). 
Опишем метод анализа и оценки программ РЕRТ (Рrоgram Еvaluation and Review Тechnique). Он был 

предложен для практических нужд в 1958 г. (см. [3, стр. 350]).  
Метод анализа и оценки программ отличается от детерминированных методов тем, что для каждой операции 

рассчитываются её вероятностные характеристики. Его применяют для контроля сроков выполнения проекта. 
Метод PERT ориентирован на анализ таких проектов, для которых продолжительность выполнения всех или 
некоторых работ не удаётся определить точно. Прежде всего, речь идет о проектировании и внедрении новых 
производств. В таких проектах многие работы не имеют аналогов. В результате возникает неопределённость в 
сроках выполнения проекта в целом. 

Метод PERT предполагает, что время выполнения каждой работы является случайной величиной. 
Необходимо определять следующие три оценки: a  – оптимистическое время (время выполнения работы в 
наиболее благоприятных условиях); m  – наиболее вероятное время (время выполнения работы в нормальных 
условиях); b  – пессимистическое время (время выполнения работы в неблагоприятных условиях). 

Многочисленные исследования [1, стр. 216-217] показали, что время выполнения работы хорошо 
описывается бета-распределением вероятностей. Математическое ожидание (среднее) времени выполнения работы 
может быть оценено по формуле: 

4
6

a m bMt + +
≈ . 

Оценка дисперсии равна 
2

6
b aDt −⎛ ⎞≈ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

а с учётом того, что b a≥  получим оценку для среднего квадратического отклонения времени выполнения 
операции: 

6
b atσ −

≈ . 

Пусть T  – это время выполнения проекта. Если в проекте есть работы, о сроках выполнения которых можно 
лишь предполагать, то время T  является случайной величиной. Математическое ожидание времени выполнения 
проекта [ ]M T  равно сумме ожидаемых значений времени выполнения работ Mt , лежащих на критическом пути. 
Аналогичное предположение делают и относительно дисперсии [ ]D T . 

Для определения критического пути проекта используют метод критического пути. На этом этапе анализа 
проекта время выполнения работы полагается равным ожидаемому времени, т.е. Mt . 

Предполагается, что время выполнения проекта T  является суммой достаточно большого числа 
независимых, одинаково распределённых случайных величин t . При таких условиях применима центральная 
предельная теорема теории вероятностей. Значит, случайная величина T  имеет асимптотически нормальное 
распределение вероятностей с временными параметрами [ ]M T  и [ ] [ ]T D Tσ = . 

Можно задать конкретный срок выполнения проекта 0T . Тогда вероятность того, что время выполнения 

проекта T  не превысит заданный срок 0T , приближённо вычисляют по формуле 

{ } 0
0

[ ]1
2 [ ]

T M TP T T
Tσ

−⎛ ⎞
≤ ≈ +Φ⎜ ⎟

⎝ ⎠
, 

где 
2 / 2

0

1( )
2

z
xz e dx

π
−Φ = ∫  – интегральная функция Лапласа. 

Подведем итоги. В данной статье предложен достаточно широкий набор методов, позволяющих проводить 
оптимизацию в социально-экономических системах. 

В качестве проблем практической направленности рассмотрены задачи оптимального выпуска продукции. 
Для разработки производственных планов автор предлагает конкретную модель стохастической оптимизации. Этой 
модели дано подробное экономическое обоснование. Описаны методы решения таких задач. 
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Предлагается использовать данную модель не обособленно, а в сочетании с методом анализа и оценки 
программ. Этот метод позволяет проектировать сложные производственные системы в условиях неопределённости. 

В будущем автор планирует усложнить постановки задач. В перспективе также разработка нелинейных 
моделей стохастической оптимизации. 
 
РЕЗЮМЕ 
У даній роботі розглядаються методи стохастичної оптимізації в соціально-економічних системах. Автор 
запропонував стохастичну модель оптимального випуску продукції. Розроблені практичні рекомендації щодо 
оптимізації у виробничих системах. 
РЕЗЮМЕ 
В работе рассмотрены методы стохастической оптимизации в социально-экономических системах. Автором 
предложена стохастическая модель оптимального выпуска продукции. Разработаны практические рекомендации 
относительно оптимизации в производственных системах. 
SUMMARY 
In the given activity the methods of stochastic optimization in social and economic systems are studied. The writer has 
offered stochastic model of optimum output. The practical guidelines on optimization in productive systems are designed. 
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МОДЕРНІЗАЦІЙНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Г.Л. Монастирський,  к.е.н., доцент, Тернопільський національний економічний університет   ⋅ 

 
Вступ. Складні процеси трансформації української економіки не могли не позначитися на її муніципальній 

складовій. Однак, простежується явище відставання інституційного розвитку муніципальної та національної 
економік, рівень економіки територіальних спільнот базового рівня став полігоном структурних диспропорцій, 
зумовлених передачею «соціального баласту» приватизованих підприємств в комунальну власність. Вказане 
обґрунтовує необхідність пошуку нової парадигми розвитку муніципальної економіки на принципах 
модернізаційного прориву, що обумовлює актуальність представленого дослідження.   

Теоретичні та прикладні проблеми, пов’язані з функціонуванням муніципальної економіки, розглядалися в 
роботах Л.Веліхова, М.Загряцкова, А.Вороніна, В.Лексіна, А.Швецова, Е.Аткінсона, Дж.Стігліца, Г.Ахінова, 
Е.Блавацького, Р.Мастрейнома, Д.Брюмерхофа, Л.Якобсона, А.О’Саллівана, А.Тібу, О.Пікулькіна та В.Коробка, 
В.Зотова та З.Макашевої, В.Парахіної, Є.Галеєва та Л. Ганшиної, Ю.Філіпова та Т.Авдеєвої, А.Мельник та 
О.Длугопольського. Проте увага у зазначених дослідженнях концентрувалася в основному на існуючих тенденціях 
та чинниках розвитку муніципальної економіки без врахування необхідності розробки її кардинально нової 
архітектури. 

Завданням дослідження є обґрунтування теоретико-методологічних та практичних засад інноваційної 
парадигми розвитку муніципальної економіки на основі її модернізації.    

Викладення основного матеріалу. Модернізація муніципальної економіки є комплексним полівекторним 
процесом, що вимагає певної структуризації. В цьому контексті доцільно виокремити такі проблемні блоки: 
розвиток муніципального підприємництва, удосконалення використання комунальної власності, корпоратизація 
муніципального сектору економіки, міжмуніципальна інтеграція.  

Головним ресурсом розвитку муніципальної економіки місцева влада, як правило, традиційно розглядає 
лише міжбюджетні відносини. Це означає, що перспективи розвитку муніципального утворення ставляться у 
виняткову залежність від порядку розподілу бюджетних коштів за низької фінансової самостійності територіальної 
спільноти базового рівня. Більш виправданим в цьому контексті є пошук джерел розвитку муніципальної економіки 
на основі залучення всіх її потенційних ресурсів. Розвиток муніципальної економіки може бути успішним за 
узгодженої взаємодії всіх структур муніципального утворення, здатності виконувати економічні та фінансові 
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функції, активно адаптуючись до ринкової кон’юнктури, що змінюється, в умовах агресивної дії зовнішніх та 
внутрішніх чинників. 

Розвиток муніципального підприємництва, як елемент модернізації муніципальної економіки, необхідно 
розглядати в напрямку формування муніципальних (комунальних) підприємств, власником яких є органи місцевого 
самоврядування, здатних, окрім створення соціального ефекту, приносити додатковий дохід місцевим бюджетам.    

З урахуванням реальної соціальної та економічної ситуації в муніципальних утвореннях створення нових 
муніципальних підприємств є необхідним для заповнення ніш локального ринку, тобто за відсутності на ринку 
підприємств певного профілю, слабкої активності приватного капіталу, наявності незадоволеного попиту, ліквідації 
монополії на місцевому ринку певного виробника, зняття напруженості на ринку праці, швидкої реалізації 
вигідного проекту. При створенні нових муніципальних підприємств неможливо не враховувати присутності на 
ринку приватних підприємств та наслідків їх діяльності для місцевого населення. Низку видів послуг вигідно 
залишити для ринкового підприємництва. І перш, аніж вирішити питання про створення муніципального 
підприємства, органи місцевого самоврядування повинні вивчити можливості приватного сектора. Навіть в разі 
появи на ринку приватної монополії в життєво важливих сферах (електро-, водопостачання, вивезення та утилізація 
сміття) необов’язково примушувати її до реорганізації, можна тієї ж мети досягти застосуванням регулятивних 
важелів. Доцільність створення муніципальних підприємств обумовлюється наступними чинниками: потребою в 
безперебійному гарантованому за обсягом та мінімальними стандартами якості наданні деяких найважливіших 
муніципальних послуг; локальним (місцевим) монополізмом підприємства у наданні муніципальної послуги, 
внаслідок чого орган місцевого самоврядування не хоче бути залежним від приватних суб’єктів; прагненням до 
забезпечення соціальної справедливості та запобігання дискримінації споживачів послуг (за мікрорайонами 
проживання, категоріями споживачів); можливістю муніципальної влади впливати на ціни та тарифи. 

Дослідження зарубіжного та вітчизняного досвіду функціонування муніципального сектору показало, що 
чим менш стабільною є соціально-економічна ситуація в країні та територіальних утвореннях, тим муніципальна 
влада більше схильна надавати муніципальні послуги силами муніципальних підприємств. За рівнем правової та 
господарської самостійності можуть створюватися три типи муніципальних підприємств: підприємства, що не 
наділені ні правовою, ні господарською самостійністю; підприємства що мають господарську самостійність, 
юридичний статус; підприємства, що діють повністю на комерційній основі. Муніципальне утворення завжди може 
перевести комунальне підприємство в режим самоокупності у поєднанні з наданням дотації споживачам (адресна 
підтримка). У міру комерціалізації, підвищення частки платних послуг усувається межа, з одного боку, між 
муніципальними підприємствами та установами, а з іншого — між муніципальними та приватними 
підприємствами. 

Муніципальний сектор економіки з позиції територіального підходу має перетворитися на сукупність 
самокерованих територіальних одиниць з функціями регулювання діяльності суб’єктів господарювання та 
фінансовими ресурсами для реалізації соціальної політики. Статус підприємств різних форм власності на 
муніципальному рівні поступово має вирівнюватися. Їх об’єднуватиме приналежність до певної території, 
національного або місцевого ринку. Для місцевого самоврядування всі підприємства на території муніципального 
утворення мають бути рівноцінними, відрізняючись лише режимом оподаткування. За рівних ринкових умов жодна 
форма власності не має переваг, приналежність суб’єктів господарювання певному власникові не має істотного 
значення. В цих умовах вичерпними критеріями отримання соціального замовлення стають ціна та якість послуг. 

Окреслюючи низку позитивних моментів діяльності муніципальних підприємств, не можна не вказати на їх 
істотні недоліки: більшість муніципальних підприємств надають або громадські, або соціально значимі послуги і 
тому отримують дотації з бюджету (цим підприємствам вигідно залишатися на утриманні, і вони об’єктивно не 
зацікавлені в економному витрачанні ресурсів та підвищенні своєї рентабельності, бо це призведе до скорочення 
бюджетних дотацій. Тому необхідним є постійний та жорсткий адміністративний і фінансовий контроль за 
економічною діяльністю муніципальних підприємств); муніципальне підприємство завжди прагне бути 
монополістом в своїй сфері діяльності та негативно відноситься до появи будь-якого конкурента, який, можливо, 
надаватиме ту ж послугу дешевше й якісніше. Враховуючи зазначене, і населення, й муніципальна влада мають 
бути зацікавлені в створенні конкурентного середовища надання муніципальних послуг за участю підприємств 
різних форм власності. 

Теоретично можливо уявити муніципальне обслуговування навіть без наявності у органів місцевого 
самоврядування майна або підприємств. Воно і зараз, як показує проведене авторами дослідження, забезпечується, 
як правило, за рахунок засобів залучених з інших бюджетів, а не доходами від виробничо-фінансової діяльності. 
Якщо надходжень засобів з інших бюджетів вистачає для виконання соціальних функцій, то муніципальне 
утворення може обмежуватися роллю замовника на виробництво соціальних товарів та послуг підприємствами й 
установами будь-яких інших форм власності та господарювання, тобто посередника між населенням та 
постачальниками товарів і послуг. Для цього потрібним є внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів, 
зокрема про порядок оплати з бюджету послуг, що надаються приватними підприємствами, створення рівних умов 
для конкуренції за наявності бюджетної підтримки муніципальних підприємств. Сьогодні бізнес не виявляє 
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особливого зацікавлення до муніципальних об’єктів. Однак ситуація зміниться у міру посилення конкуренції за 
прибуткові вкладення в інших галузях, зміцнення реальної влади на місцях, здатної гарантувати довгостроковість 
правил та інвестицій, переведення муніципального сектору на ринкові умови, перш за все житлово-комунального 
господарства, шляхом скорочення витратних повноважень місцевого самоврядування та доведення плати за 
комунальні послуги до ринково-конкурентного рівня. В Україні існують величезні можливості для розвитку 
бізнесу, орієнтованого на задоволення місцевих потреб, без ліквідації муніципальних підприємств. У цьому мають 
бути зацікавлені органи місцевого самоврядування; вони можуть отримувати додаткові прибутки і менше залежати 
від бюджетів інших рівнів. У місцевої влади як повноцінного суб’єкта економічних відносин, як показує 
зарубіжний досвід [1, с.180; 2; 3; 4], присутній інтерес до прибуткового бізнесу, зокрема до того, що виходить за 
рамки його території. Муніципальні підприємства потенційно можуть освоїти будь-який сегмент ринку.  

За наявності місцевого самоврядування муніципальний та приватний сектор потребують один одного. 
Приватний сектор має стати елементом, суб’єктом муніципального господарства, економічним ресурсом, а не 
конкурентом. Він повинен підтримуватися місцевим самоврядуванням, якщо діє в інтересах населення. Залучення 
приватних фірм до муніципального обслуговування населення в світовій практиці є досить поширеним. Разом з 
муніципальними підприємствами значна, а інколи й переважна частина муніципальних послуг у різних країнах 
надається приватними, зокрема малими, підприємствами та індивідуальними підприємцями, за органами ж 
муніципальної влади зберігається лише контроль за цим процесом. Приватні фірми залучаються в сфери 
муніципального господарства, що традиційно контролюються органами місцевої влади, на основі передачі 
муніципального майна в оренду або довірче управління, приватизації підприємств. Наприклад, в США в 20 
найбільших містах на приватний сектор припадає 50 % загального обсягу послуг населенню, 80 % закладів 
культури та спорту, в охороні здоров’я рівень приватизації досяг 50 %. Приватні фірми займаються охороною, 
поточним ремонтом та освітленням вулиць, організовують зони відпочинку й розваг [5, с. 220]. Зарубіжні міста 
довіряють приватним компаніям такі важливі сфери, як міський транспорт, водопостачання, очищення побутових 
стоків та навіть метрополітени. Відбувається гостра конкурентна боротьба муніципального та приватного секторів 
за споживача послуг і за отримання вигідних муніципальних замовлень. В українських містах гостра конкуренція 
між муніципальним та приватним секторами спостерігається у сфері автобусних перевезень, забезпечення 
населення хлібобулочними виробами, аптечного обслуговування, надання ритуальних послуг. Зростає роль 
приватних підприємств в експлуатації житлового фонду, вивозі побутового сміття. Як показує ще небагатий 
вітчизняний досвід, участь приватних підприємців призводить до зниження витрат та покращення якості надання 
муніципальних послуг, скорочення бюджетних дотацій, а в окремих випадках — і до зниження тарифів. З іншого 
боку, місцеві органи влади звільняються від низки господарських функцій та можуть зосередити свої зусилля на 
вирішенні стратегічних завдань. 

До сильних сторін приватного сектору як сегменту муніципального господарства можна віднести: 
можливість виконувати складні завдання; використання успішного досвіду інших підприємств; надання таких 
послуг, що вимагають швидкої реакції на зміни ринку; використання інноваційних технологій; надання послуг 
різним верствам населення; надання послуг, що швидко застарівають (інформаційні, консультаційні); здатність до 
адаптації в умовах попиту, що стрімко змінюється; бажання ризикувати; професійний досвід тощо. Разом з цим 
участь приватного сектора в наданні муніципальних послуг пов’язана з низкою ризиків: втратою робочих місць в 
муніципальному секторі; порушенням звичного порядку роботи з клієнтами; потенційною залежністю від 
підрядників; відсутністю інтересу або ініціативи з боку приватного сектору; недостатністю необхідних навичок та 
фінансових ресурсів у приватних підприємств; протидією з боку впливових осіб, включаючи керівників та 
службовців муніципального сектору. Органам місцевого самоврядування вигідно використовувати приватний 
сектор лише за певних умов: коли завдання можна визначити завчасно, а роботу можна оцінити після її виконання; 
коли є конкуренція між підрядниками; якщо муніципальну владу більше цікавлять результати, а не засоби їх 
досягнення. При цьому місцеві органи влади повинні продовжувати відповідати за виконання наступних умов: 
гарантоване надання найважливіших послуг; доступ до послуги всіх верств населення за прийнятною ціною; 
справедливість стосовно різних верств споживачів; забезпечення мінімальних стандартів якості. 

Конкуренція й співпраця муніципальних та приватних підприємств в наданні послуг не суперечать одна 
одній. Успіх співпраці безпосередньо залежить від зобов’язань обох сторін. Основне завдання партнерів 
(муніципальних і приватних підприємств та підприємців) полягає в підвищенні якості послуг при збереженні за 
місцевими органами влади функції контролю та відповідальності. 

Важливим напрямком модернізації муніципальної економіки є удосконалення використання муніципального 
майна. Не дивлячись на те, що в науковій літературі часом побутує думка про неефективність муніципальної 
власності [6], жодна країна світу не змогла відмовитися від неї. Це викликано низкою причин. До тих пір, поки 
зберігаються муніципальні інтереси у виробництві та споживанні, зберігатиметься і муніципальна власність, 
оскільки вона є інструментом реалізації цих інтересів. У багатьох сферах муніципальна власність виступає як 
механізм регулювання суперечностей між виробниками або споживачами на локальному ринку. Так, наприклад, 
виробництво молока та м’яса може перебувати в приватних руках, а пасовища — в муніципальній власності.  
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При формуванні муніципальної власності, управлінні муніципальним майном та його приватизації 
виникають складні економічні проблеми, зокрема в процесі передачі об’єктів в муніципальну власність, визначенні 
умов оренди, обґрунтуванні ставок орендної плати за використання нежитлових приміщень та іншого 
муніципального майна, приватизації житла та вбудованих в житлові будинки приміщень, визначенні доцільності 
приватизації об’єкту порівняно з орендою та вдосконаленні технологій приватизації.  

В контексті визначення умов оренди комунального майна необхідно знайти баланс інтересів між прагненням 
муніципального утворення збільшити доходи бюджету від оренди та небезпекою згортання орендарями важливих 
видів господарської діяльності у зв’язку з високими витратами на орендну плату. Ефективним засобом вирішення 
цієї проблеми може стати широка диференціація ставок орендної плати залежно від місця розташування об’єкту, 
що орендується, та виду діяльності, яка поєднуватиметься з системою пільг та привілеїв. 

Муніципальна влада має бути зацікавлена в тому, щоб якомога більше мешканців стали власниками своїх 
житлових будинків та квартир. Відповідно до світового досвіду муніципальне житло має зберегтися тільки для 
малозабезпечених (житловий фонд соціального призначення) та деяких інших категорій громадян (спеціалізований 
житловий фонд). Фактично населення, не дивлячись на безкоштовність приватизації (за винятком витрат з 
оформлення відповідних документів), приватизувало лише близько 80 % житлового фонду [7]. Основною 
причиною цього стали побоювання, пов’язані з позбавленням власників приватного житла бюджетних субсидій. 
Люди не хочуть також приватизовувати квартири в старих житлових будинках, сподіваючись на поліпшення 
житлових умов. Основним способом вирішення цієї проблеми є роз’яснювальна робота з населенням за чітких 
зобов’язань створення однакових економічних умов для приватизованого та муніципального житла, сприяння 
створенню товариств співвласників житла, наочна демонстрація їх переваг.  

Як правило, органи місцевого самоврядування при приватизації підприємств та організацій, розташованих 
на перших поверхах житлових будинків, відмовляють в приватизації самих приміщень, передаючи їх в оренду цим 
підприємствам. Таким чином муніципальна влада зберігає за собою важелі впливу на підприємства. Негативним 
моментом цього є те, що організація, не одержавши приміщення у власність, утримується від серйозних 
капітальних витрат на його облаштування. Ситуація може змінитися завдяки створенню товариств співвласників 
житла. Вбудоване приміщення повинно стати колективною власністю товариства і вже з ним орендар повинен буде 
встановлювати договірні стосунки. Проте і муніципальна влада може брати участь в товаристві як власник 
вбудованого приміщення, якщо в ньому розташовується, наприклад, муніципальна установа. 

В процесі визначення доцільності приватизації об’єкту порівняно з орендою та вдосконалення технологій 
приватизації можуть бути реалізовані різні підходи для економічно ефективних (прибуткових) та збиткових 
об’єктів. Прибутковий об’єкт можна продати за високою ціною і отримати значні разові надходження до бюджету. 
В той же час орендна плата за цей об’єкт поповнюватиме бюджет постійно та з часом може зростати. Формально 
виконаний економічний розрахунок зазвичай свідчить на користь приватизації, проте представницький орган 
муніципального утворення повинен враховувати різні чинники, зокрема віддалені наслідки приватизації об’єкту. 
Мета приватизації збиткових об’єктів — скорочення витрат бюджету на їх утримання. Ціна об’єкту в цьому 
випадку може бути низькою. Єдиним обмежувачем є соціальна значимість об’єкту.  

Приватизація може бути здійснена шляхом продажу муніципального майна. Місцеві бюджети при цьому 
отримують подвійний виграш. По-перше, продаючи таке майно, вони одноразово отримують значні кошти. А по-
друге, перехід в приватні руки власності, що раніше не оподатковувалася, перетворює її на додаткове постійне 
джерело доходів, які отримуються за допомогою оподаткування нерухомості та прибутку компаній. Іншим 
способом приватизації може бути укладення контракту між органами місцевого самоврядування та 
підприємницькою структурою, в якому обумовлюються умови передачі муніципальної власності, терміни і форми 
контролю з боку адміністрації за виконанням угоди. Як показують результати соціологічних опитувань в 
муніципальних утвореннях, потрапивши в конкурентні умови (перш за все у порівнянні з муніципальними 
установами, що виконують аналогічні функції), контрактні підприємства починають функціонувати ефективніше 
[7]. Контракт сприяє й поліпшенню якості послуг, що надаються, оскільки підприємці, що працюють в умовах 
конкуренції, є ініціативнішими та схильними до інновацій. Контрактна система примушує й муніципальні служби 
перебудовуватися, переглядати свої підходи до оцінки результатів, орієнтуватися на співвідношення між доходами 
та витратами, здійснювати жорсткий контроль над своїми поточними фінансовими операціями, щоб протистояти 
конкуренції з боку приватних підприємців. 

У нинішніх українських умовах при вирішенні проблем розвитку муніципальної економіки актуальним є 
пошук таких форм і методів, які орієнтувалися б в основному на місцевий капітал та місцеву робочу силу, сприяли 
б підвищенню ділової активності. В зв’язку з цим привабливим є досвід створення так званих підприємницьких 
зон, що набули найбільшого поширення в США. Зазвичай вони організовуються в економічно депресивних районах 
великих міст, що мають найвищий рівень безробіття, і охоплюють, як правило, площу в декілька квадратних 
кілометрів, не мають обгороджених меж та вирізняються лише статусом компаній. Кожна зона створюється 
рішенням урядових органів та діє на основі урядових програм відповідного рівня. Економічні стимули і пільги, що 
надаються федеральним законодавством, включають 5 % знижку на податки, що справляються при будівельних та 
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ремонтних роботах, податкові знижки підприємствам за кожну додатково прийняту на роботу людину, відміну 
податку на збільшення вартості капіталу. Більше 70 % всіх податкових пільг отримують підприємці, які створюють 
нові робочі місця в муніципальних підприємницьких зонах [5, с. 223]. Окрім економічних стимулів є і низка інших 
пільг, зокрема, спрощена процедура ведення документації, зниження вимог до стандартів з охорони довкілля та 
норм безпеки. Таким чином, зарубіжний досвід показує, що в розпорядженні муніципальної влади є достатньо 
широкий спектр організаційно-економічних можливостей пожвавлення муніципального сектору економіки. 
Необхідно тільки розробити адекватну місцевим умовам стратегію розвитку та вибрати дієву систему стимулів 
підприємництва [1, с. 384-400]. 

Деякі дослідники виступають за масову приватизацію муніципальних унітарних підприємств і передачу 
послуг, які виконуються ними, приватному сектору [8, 9]. Не заперечуючи переваг приватного сектору, органи 
місцевого самоврядування в той же час справедливо побоюються втрати керованості надання життєво важливих 
муніципальних послуг, особливо в монопольних сферах. Тому тут, на думку авторів, важливим є пошук та 
відпрацювання проміжних (компромісних) форм господарювання в сферах життєзабезпечення та 
малоконкурентних сферах муніципальної діяльності, за яких майновий комплекс муніципального унітарного 
підприємства залишається в муніципальній власності, але передається в управління приватним суб’єктам 
господарювання, тобто функції власника та керуючого муніципальною власністю є розділеними. У багатьох 
зарубіжних країнах муніципалітети передають в управління приватним компаніям такі життєво важливі 
муніципальні об’єкти, як водогін, міські очисні споруди та навіть метрополітени, не приватизовуючи їх майнові 
комплекси. Компромісними формами управління майновими комплексами муніципальних підприємств можуть 
бути: оренда майнових комплексів як єдиного цілого, концесія, довірче управління та акціонування. В ролі 
орендарів майнових комплексів муніципальних унітарних підприємств можуть виступати господарські товариства 
різних організаційно-правових форм. Сильні сторони цього процесу: отримання гарантованих надходжень до 
місцевого бюджету незалежно від результатів господарської діяльності орендаря, можливість диференціювати 
орендні платежі залежно від профілю підприємства, змінювати їх відповідно до інфляції. Негативні сторони: цілі 
орендаря та орендодавця можуть не збігатися, короткострокова оренда не мотивує підприємця інвестувати ресурси 
в муніципальну власність. Концесія є формою довгострокової оренди (до 50 років), що як умову передбачає 
інвестування засобів концесіонера в майновий комплекс підприємства. Концесія може бути найбільш ефективною 
для монопольних та інвестиційно привабливих підприємств муніципального господарства, наприклад в сферах 
водопостачання або теплопостачання. Ефективність в цих сферах може бути забезпечена за рахунок заходів щодо 
ресурсозбереження, на реалізацію яких у муніципального утворення немає власних засобів. Муніципальне 
утворення може звільнити концесіонера від орендної плати за передане майно за умови інвестування цих коштів у 
реконструкцію та розвиток підприємства. Довірче управління передбачає передачу майнового комплексу 
муніципального унітарного підприємства на певний термін довірчому керівникові — фізичній або юридичній особі. 
Останній зобов’язується управляти майновим комплексом підприємства в інтересах муніципального утворення за 
винагороду, передбачену договором довірчого управління. Оскільки джерелом винагороди є доходи підприємства, 
довірчий керівник об’єктивно зацікавлений в їх збільшенні. Акціонування майнових комплексів муніципальних 
утворень передбачає збереження за муніципальним утворенням контрольного пакету або навіть 100 % акцій. З 
юридичної точки зору це рівнозначно приватизації, оскільки муніципальна власність перетворюється на 
акціонерну. Проте реальні важелі управління підприємством залишаються в органу місцевого самоврядування, а 
форма акціонерного товариства дозволяє йому встановити необхідний контроль ради директорів над діяльністю 
підприємства та підвищити його зацікавленість в покращенні результатів фінансово-господарської діяльності. 
Недоліком акціонування є те, що отримання дивідендів на акції акціонерного товариства (на відміну, наприклад, від 
оренди) не гарантується. Проте для збитково працюючих муніципальних унітарних підприємств це не є істотним. 
Отже, вибір найбільш ефективної форми управління майновими комплексами муніципальних унітарних 
підприємств є вельми складним завданням. Ухвалення оптимального рішення з даного питання у кожному 
конкретному випадку вимагає врахування багатьох, часто суперечливих чинників та творчого підходу.  

Інноваційним напрямком модернізації муніципальної економіки є корпоративний підхід до її дослідження. 
Існуючі напрацювання в сфері корпоративного управління орієнтуються на характеристику корпоративних 
відносин у підприємницькому секторі, вивчаючи, в основному, проблеми управління розвитком акціонерних 
товариств. Такий підхід, на нашу думку, є дещо обмеженим, адже залишає поза сферою наукового пошуку 
дослідження можливості реалізації засобів корпоративного менеджменту для забезпечення ефективного розвитку 
соціально-економічних систем, які за своєю сутністю є корпораціями. Вважаємо за необхідне поширити принципи 
та інструментарій корпоративного управління для забезпечення розвитку муніципального сектору, що є одним із 
чинників забезпечення його економічної безпеки. Проведене дослідження дозволило визначити необхідність 
розгляду корпоратизації муніципальної економіки в двох зрізах: інституційно-територіальному, що включає 
проектування принципів функціонування корпорації на муніципальну економіку, та майновому, що охоплює 
процес акціонування муніципальних організацій [10, c.30-33]. Сформована автором гіпотеза щодо корпоративного 
підходу до розуміння муніципальної економіки дозволяє порівняти її з акціонерним товариством, учасники якого 
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об’єдналися з метою реалізації спільних інтересів. З цієї позиції муніципальний сектор економіки можна 
розглядати як «соціальну корпорацію» мешканців, що, однак, певним чином відрізняється від акціонерного 
товариства (табл. 1). 

Таблиця 1 
Базові характеристики муніципального сектору економіки та акціонерного товариства  
Характеристики Акціонерне 

товариство 
Муніципальний сектор економіки 

Учасники Акціонери Члени територіальної громади, суб’єкти 
економічних відносин, що беруть участь в 
наданні муніципальних послуг  

Характер участі Добровільний Обумовлений місцем проживання чи 
розташування  

Загальний інтерес (мета) 
участі 

Дивіденди 
 

Громадські блага (середовище проживання, 
муніципальні послуги) для членів 
територіальної громади, економічний зиск — 
для суб’єктів господарювання 

Спосіб досягнення мети Розвиток товариства, 
отримання прибутку 

Соціальний та економічний розвиток 
муніципального утворення 

Економічна основа 
діяльності 

Статутний капітал Муніципальна власність 

Формування економічної 
основи 

Придбання акцій Виокремлення зі складу державної власності, 
подальше нарощування 

Фінансування поточної 
діяльності та розвитку 

Самофінансування Податки і збори, рентні платежі, платні 
послуги, засоби державної підтримки 

Форма участі в 
управлінні 

Збори акціонерів Вибори, референдуми, інші форми прямої 
участі громадян 

Спосіб ухвалення 
основних рішень 

Пропорційно до числа 
акцій 

Одна людина — один голос 

Орган, що визначає 
політику 

Рада директорів Рада депутатів 

Виконавчий орган Дирекція Виконавчий комітет, управління, відділи 
Керівник виконавчого 
органу 

Генеральний директор Сільський, селищний, міський голова, мер, 
бургомістр та ін. (в залежності від країни)  

 
Становлення муніципального сектору економіки в Україні як своєрідної корпорації блокують такі причини: 

відсутність сформованого інституту колективної відповідальності за результати діяльності суб’єктів 
муніципального сектору; законодавча нерегламентованість формування та функціонування соціально-економічних 
систем «територіальна громада» та «муніципальне утворення»; надзвичайно велика чисельність дрібних 
нежиттєздатних муніципальних утворень; переважання соціальних об’єктів в структурі матеріальної частини 
комунальної власності сіл, селищ та міст, що зумовлено усуненням територіальних громад від процесу приватизації 
промислових та аграрних підприємств; домінування наукових уявлень, за якими в комунальній власності не можуть 
бути об’єкти, функціонування яких не пов’язане з наданням громадських послуг територіальній громаді й 
спрямоване виключно на отримання прибутку, що суперечить світовому досвіду; управління місцевими фінансами 
в режимі поточних витрат без врахування необхідності їх використання для реалізації стратегічних цілей; галузевий 
принцип формування організаційної структури виконавчих органів місцевого самоврядування, що об’єктивно 
зумовлює відсутність стійкої координації між ними; невисокий професійний рівень службовців органів місцевого 
самоврядування; неструктурованість муніципального господарства, як в організаційно-управлінському плані, так і 
в розрізі форм власності; нерозробленість методологічних засад муніципального корпоративного менеджменту та 
практичних рекомендацій із застосування його технологій. 

Для напрацювання шляхів корпоратизації муніципального сектору в Україні необхідним є дослідження 
зарубіжного досвіду в цій сфері. Так, в країнах Західної Європи та США більшість муніципалітетів мають статус 
корпорацій, що функціонують як повноправні суб’єкти ринкової економіки з метою отримання економічного 
ефекту для територіальної громади. Зокрема, в Франції практикується об’єднання комун — створення асоціацій 
місцевого управління (комунальних синдикатів), що мають статус юридичних осіб, засновниками яких є комуни. 
Комуни через договори визначають принципи та порядок спільної діяльності синдикатів, які наділяються певною 
компетенцією за рахунок комун-засновників. Спеціальний Закон від 5 січня 1988 року надає право комунам 
створювати різні синдикати, причому кожна комуна може передати синдикату лише частину своїх повноважень, 
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що стосуються проблеми, для розв’язання якої створюється цей синдикат. Керівними органами синдикату є комітет 
синдикату та його голова. Комітет є представницьким органом, в якому процедури розгляду питань і прийняття 
рішень аналогічні процедурам муніципальної ради, а голова синдикату є його виконавчим органом. Синдикат 
також має свій власний бюджет та свій апарат [4].  Корпоратизація виступає однією з ефективних технологій 
антикризового управління та муніципального фінансового менеджменту. Вона дозволяє муніципальним 
утворенням сповна використовувати переваги ринкової моделі господарювання (залучення кредитних ресурсів, 
використання механізму місцевої позики, формування комунальних банків, створення комунальних підприємств з 
метою отримання прибутку, вільне розпорядження комунальною власністю). Імплементація корпоративних 
відносин в сферу функціонування суб’єктів муніципального сектору є чинником забезпечення економічної безпеки 
муніципальних утворень, що передбачає створення таких умов, за яких територіальна спільнота низового рівня 
спроможна стабільно розвиватися в економічній, соціальній та управлінсько-політичній площинах із забезпеченням 
реалізації місії місцевого регулювання, яка полягає в додержанні соціальних стандартів життя населення через 
надання низки муніципальних послуг.  

Враховуючи теоретико-методологічні засади корпоративного та муніципального управління, можемо 
стверджувати, що корпоратизація в муніципальному секторі — це процес акціонування муніципальних 
підприємств шляхом перетворення їх в акціонерні товариства відкритого або закритого типу. В процесі 
корпоратизації територіальна громада муніципального утворення за посередництвом органів місцевого 
самоврядування може залишитися власником певної частки акціонерного капіталу, тобто володіти певним 
відсотком акцій корпорації. Результатом володіння акаціями є одержання дивідендів, які є джерелом поповнення 
дохідної частини місцевого бюджету. Управління своєю часткою власності в акціонерному товаристві органи 
місцевого самоврядування можуть здійснювати самостійно через утворений спеціальний підрозділ в структурі 
управління економіки або управління комунального майна. З метою ефективного управління на професійній основі 
власністю територіальної громади в корпоративному капіталі орган місцевого самоврядування може делегувати 
повноваження щодо управління комунальною власністю недержавним структурам, відбір яких доцільно 
здійснювати шляхом проведення конкурсів, тобто довірити право управління своїм майном організації-довірителю. 
Цією організацією може бути комерційний банк, приватне підприємство або довірчі пайові фонди.      

Корпоративне управління в муніципальному секторі сприятиме, на нашу думку, досягненню головних його 
цілей, якими є максимізація доходів акціонерів; збільшення прибутку корпорації та забезпечення її стабільного 
функціонування та розвитку; забезпечення максимально якісного та повного задоволення потреб членів 
територіальної громади в товарах, роботах, послугах та інших благах, у сфері задоволення яких здійснюється 
діяльність корпорації; наповнення місцевих бюджетів стабільними доходами, в тому числі від управління 
корпоративними правами місцевого самоврядування. На відміну від корпорацій приватного сектора економіки, 
діяльність яких спрямована, як правило, винятково на збільшення прибутку товариства та зростання добробуту 
акціонерів, пріоритетною ціллю корпоративних утворень в муніципальному секторі має стати вирішення 
соціальних, економічних, екологічних та інших завдань муніципального утворення, в межах якого функціонує 
корпоративне підприємство. Корпоративна форма господарювання створює можливості реформування комунальної 
власності в Україні з одночасним залученням до процесу роздержавлення представників територіальних громад, які 
зацікавлені не лише в зростанні особистого добробуту, але й у забезпеченні ефективної діяльності об’єктів 
комунального господарства. Розвиток корпоративних відносин сприятиме залученню в муніципальний сектор 
значних обсягів фінансових ресурсів приватних інвесторів. Здатність акумулювати ресурси є однією з 
найважливіших переваг корпоративних утворень. Корпоратизація комунальної власності є одним із важелів 
зміцнення матеріально-фінансової бази місцевого самоврядування, що є одним з визначальних критеріїв 
економічної безпеки муніципальних утворень. 

Для вирішення питань місцевого значення виникає потреба в господарській співпраці, об’єднанні 
матеріальних, фінансових та інших ресурсів, координації діяльності муніципальних утворень, як в регіональному, 
так і національному масштабах, що є вагомим полігоном модернізації муніципальної економіки сектору. 
Муніципальні утворення можуть спільно ефективно вирішувати багато економічних проблем. Міжмуніципальна 
господарська кооперація дозволяє знизити вартість продукції для муніципальних потреб за рахунок спорудження та 
експлуатації великих спільних об’єктів, отримання одними муніципальними утвореннями продукції та послуг з 
підприємств та установ, розташованих на території сусідніх муніципальних утворень, збільшення масштабів 
виробництва товарів та послуг. Вона може охоплювати найрізноманітніші напрями діяльності муніципальних 
утворень. Муніципальні утворення можуть створювати міжмуніципальні об’єднання, засновувати спільні 
господарські товариства у формі акціонерних товариств закритого типа та товариств з обмеженою 
відповідальністю, укладати договори та угоди про співпрацю, наприклад з питань електро- та водопостачання, 
будівництва та експлуатації заводів з утилізації побутових та промислових відходів, професійної освіти, 
природоохоронної діяльності, захисту дітей тощо. У зарубіжній практиці міжмуніципальна господарська 
кооперація отримала широкий розвиток та здійснюється в різних формах (табл. 2). 

Таблиця 2 
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Форми міжмуніципальної господарської кооперації в зарубіжних країнах1 

Спосіб кооперації Типові сфери кооперації Спосіб фінансування

Кооперація невеликих 
муніципальних 
утворень з великими 

• пожежна команда; 
• служба шкільної психологічної допомоги; 
• лікувальні установи; 
• будинок престарілих

Купівля послуг на 
договірних засадах  

Спільне вирішення 
загальних питань 

• громадський транспорт; 
• звалища та відстійники для збору відходів 
нафтопродуктів;

Пайове фінансування 

Будівництво та 
експлуатація спільних 
об’єктів 

• служби порятунку, пожежні служби; 
• газопостачальні компанії; 
• тепло- та електростанції; 
• водогосподарські об’єкти; 
• водоочисні споруди; 
• аеропорти; 
• полігони для зберігання та утилізації побутових 
відходів;

Створення спільних 
компаній на 
принципах 
самофінансування з 
частковим бюджетним 
фінансуванням 
 

1Примітка. Складено автором з використанням [11, с. 371].  
 
При кооперації невеликих муніципальних утворень з великими для координації співпраці може 

створюватися єдиний орган, в який входитимуть представники всіх зацікавлених муніципалітетів. Держава, як 
показує світовий досвід, не контролює таку кооперацію. При спільному вирішенні загальних питань може 
створюватися керівний орган за участю всіх муніципалітетів. Спільне будівництво та експлуатація господарських 
об’єктів і створення керуючих компаній є особливо ефективним в сферах, що вимагають значних інвестицій. 
Практика використання міжмуніципальної кооперації за кордоном має як переваги, так і недоліки. З одного боку, 
вона дозволяє ефективно та гнучко вирішувати визначені договором завдання. Послуга, придбана за допомогою 
кооперації, обходиться муніципалітету дешевше, ніж її самостійне виробництво. З іншого боку, виникають 
проблеми компетенції та відповідальності. Так органи місцевого самоврядування, що беруть участь в кооперації 
мають менші можливості управління спільним підприємством, аніж у випадку, якщо б цим підприємством керував 
сам муніципалітет. Громадськості також важче вникнути в суть справи. Вирішення багатьох завдань незалежними 
міжмуніципальними компаніями може обмежити свободу дій муніципальних утворень, що беруть участь в 
кооперації. Виникають труднощі, які не завжди можна вирішити силами двох муніципалітетів, що беруть участь в 
угоді. Муніципалітет, що купує послуги в іншого, не в змозі впливати на її якість (наприклад, на вибір інтер’єру та 
порядок експлуатації лікарні). Тому, на нашу думку, в певних випадках угоди щодо міжмуніципальної кооперації 
повинні затверджуватися державними інстанціями. У багатьох країнах основним напрямом міжмуніципальній 
кооперації є спільне будівництво та утримання об’єктів, що обслуговують декілька сусідніх муніципалітетів. В 
цьому випадку можуть створюватися спеціальні округи за функціональним напрямком відповідних об’єктів, межі 
яких можуть не збігатися з межами муніципалітетів. Широко відомі шкільні, а також водогосподарські та інші 
спеціалізовані міжмуніципальні округи. В Україні правова база для міжмуніципальної господарської кооперації 
відсутня, наслідком чого є майже повна відсутність практичного досвіду. Такі можливості надає муніципальним 
утворенням Конституція України та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», однак відсутній 
нормативний механізм об’єднання ресурсних зусиль різних територіальних спільнот базового рівня [1, С. 242-259].  

Однією із форм співробітництва муніципальних утворень є координація зусиль для захисту своїх інтересів. 
У цьому контексті вітчизняним муніципальним утворенням доцільно використати досвід країн Європейського 
Союзу. Так, Європейська хартія місцевого самоврядування передбачає право муніципальних утворень на 
вирішення завдань, зокрема політичних, за допомогою лобіювання інтересів та інших важелів впливу на державну 
владу. Для цього муніципальні утворення практикують створення національних та регіональних асоціацій, що 
забезпечують їх легітимне представництво. Асоціації сприяють захисту політичних прав та свобод місцевого 
самоврядування, спільно звертаються до уряду, прагнучи досягти консенсусу щодо законодавчих актів у сфері 
самоврядування та місцевих фінансів. Різні методи роботи, включаючи й індивідуальні зустрічі, допомагають 
встановлювати партнерство з урядом, міністерствами, парламентом. В цьому контексті доцільним є створення в 
Україні асоціацій місцевої економічної взаємодії, що повинні виконувати такі функції: координація діяльності 
органів місцевого самоврядування з метою ефективної реалізації своїх прав та інтересів, виходячи з перспектив 
соціального та економічного розвитку, демографічної ситуації та інших місцевих особливостей; проведення 
узгоджених заходів щодо стабілізації економічного становища та соціального захисту населення; ухвалення 
спільних рішень з розробки та реалізації місцевих програм та проектів за проблемами, що належать до компетенції 
органів місцевої влади, та створення необхідних для цього фінансових джерел і матеріальних ресурсів за рахунок 
використання можливостей засновників асоціації, а також підприємницької діяльності структур, що можуть 
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створюватися асоціаціями з цією метою; підготовка пропозицій з реалізації державної політики в сфері місцевого 
самоврядування; підготовка рекомендацій та здійснення органами місцевого самоврядування організаційних 
заходів щодо реалізації державних програм і проектів, а також місцевих угод та програм. 

Висновки. Окреслені напрямки модернізації муніципальної економіки формують нову парадигму її 
розвитку. Саме вони мають стати визначальними в процесі формування та практичної реалізації державної 
муніципальної та місцевої економічної політик, змістове наповнення яких визначатиме перспективи подальших 
наукових розвідок в досліджуваній сфері.  

 
РЕЗЮМЕ 
Доведено доцільність пошуку джерел розвитку муніципальної економіки на основі залучення всіх її потенційних 
ресурсів, необхідність узгодженої взаємодії всіх структур муніципального утворення з метою адаптації 
муніципального сектору економіки до ринкової кон’юнктури, що змінюється, в умовах агресивної дії зовнішніх та 
внутрішніх чинників. Застосовано методи аналізу та синтезу, структуризації, імітаційного моделювання, аналогії та 
адаптації. Робота виконана в рамках гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих 
учених на 2009 рік. 
РЕЗЮМЕ 
Доказана целесообразность поиска источников развития муниципальной экономики на основе привлечения всех ее 
потенциальных ресурсов, необходимость согласованного взаимодействия всех структур муниципального 
образования с целью адаптации муниципального сектора экономики к изменениям рыночной конъюнктуры в 
условиях агрессивного действия внешних и внутренних факторов. Применены методы анализа и синтеза, 
структуризации, имитационного моделирования, аналогии и адаптации. Работа выполнена в рамках гранта 
Президента Украины для поддержки научных исследований молодых ученых на 2009 год. 
SUMMARY 
Expedience of search of sources of development of municipal economy is well-proven on the basis of bringing in of all of 
its potential resources, necessity of the concerted co-operation of all of structures of municipal education with the purpose 
of adaptation of municipal sector of economy to the changes of the market state of affairs in the conditions of aggressive 
action of external and internal factors. The methods of analysis and synthesis, imitation design, analogy and adaptation are 
applied. Work is executed within the framework of underback of President of Ukraine for support of scientific researches of 
youths of scientists on 2009. 
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основі, чому сприяє широке використання прогресивних технологічних, інноваційних розробок, спроможне 
забезпечити покращення рівня життя населення шляхом підвищення продуктивності праці внаслідок покращення 
технологічної ефективності виробничих процесів, впровадження ресурсозберігаючих заходів, оптимізації 
використання ресурсів тощо. Витоки суперечностей соціально-економічних процесів, які знаходять вияв у розриві 
між зростаючими потребами щодо забезпечення відповідної якості життя суспільства та можливостями 
економічної системи щодо їх забезпечення, лежать у сфері структурної недосконалості, технологічної відсталості, а 
відтак – недостатньої конкурентоспроможності української економіки в світлі сучасних світових тенденцій.  

В умовах діючої глобальної фінансової кризи пошук шляхів інвестиційного забезпечення інноваційної 
діяльності є найбільш актуальним, оскільки від його ефективності залежить те, чи зможе вітчизняна економіка 
вийти на новий рівень розвитку після завершення низхідної фази глобального економічного циклу і започаткування 
його висхідної фази, чи продовжуватиме розвиватися в рамках інфляційних і девальваційних чинників. Адже в 
сучасних умовах уникнення технологічної конкуренції об’єктивно залишає для країни місце аутсайдера глобальної 
економіки.  

Проблематика інвестиційного забезпечення інноваційних процесів як ключового чинника 
конкурентоспроможності національної економіки привертає увагу широкого кола дослідників. Протягом 
останнього часу проведено низку досліджень конкурентоспроможності української економіки як іноземними 
дослідниками – фахівцями ОЕСР [1], Світового економічного форуму [2], Світового банку [3], так і вітчизняними – 
Б.Є.Кваснюком [4], І.В.Крючковою [5], Ю.В.Кіндзерським [6], В.В.Онікієнком [7], Я.А. Жалілом [8] та ін. Проте 
критичний аналіз публікацій свідчить, що деякі важливі аспекти досі залишаються недостатньо розглянутими, 
зокрема, подальшого дослідження потребують механізми інвестиційного наповнення інноваційних процесів, 
питання взаємозв’язку інвестиційної динаміки та забезпечення конкурентоспроможності економіки на 
інноваційних засадах. 

Доведено, що конкурентоспроможність економіки на макрорівні пов’язана з тривалістю циклу відтворення 
основних виробничих фондів і, відповідно, робочих місць, продуктивних сил суспільства і визначається 
загальногосподарською ефективністю капіталовкладень [9, С. 17]. Спрямованість інвестиційних та інноваційних 
процесів в економіці детермінує на середньострокову та тривалу перспективу характер її відтворення та ключові 
параметри структурного, технологічного розвитку.  

На практиці інноваційний розвиток не став однією з головних характеристик зростання національної 
економіки України. Позитивні тенденції, які й мали місце протягом кількох років, переважним чином мали 
тимчасовий характер, змінюючись протилежними зрушеннями в економіці, що засвідчує нестійкість інноваційних 
процесів в Україні та відсутність чітких довгострокових стимулів для інноваційної діяльності. Про це, зокрема, 
свідчать особливості інвестиційної діяльності в Україні, яка має відігравати ключову роль у здійсненні належної 
структурної модернізації. Високі темпи економічного зростання, зафіксовані за підсумками 2006 р. – першої 
половини 2008 р. супроводжувалися активною динамікою інвестиційних процесів. За даними Держкомстату, 
інвестиції в основний капітал збільшились порівняно з попереднім роком у 2006 р. на 19,0 %, у 2007 р. – на 29,8 %. 
Висхідної динаміки інвестицій досягнуто майже в усіх видах економічної діяльності (крім виробництва та 
розподілення електроенергії, газу та води і державного управління). Найвищими темпами зросли 
капіталовкладення в сектори економіки посередницького характеру: в торгівлю (на 126,9 %), фінансову діяльність 
(114,4 %), операції з нерухомістю (81,0 %). При цьому сфери реальної економіки суттєво поступалися за темпами 
залучення інвестицій – переробна промисловість за чотири роки збільшила інвестиційний капітал на 62,8 %, сфера 
транспорту та зв’язку – на 11,3 %.  

Як наслідок, структура інвестування, від якої насамперед залежить напрямок відтворення та структурної 
модернізації національної економіки, залишалася досить неефективною та навіть погіршилася. Протягом 2005-
2008 рр. в Україні спостерігалася стійка тенденція до зменшення частки в сумарному інвестуванні переробної 
промисловості та транспорту і зв’язку. Структурою інвестицій консервується низькотехнологічна структура 
виробництва промислової продукції. Так, за 2007 р. понад 80 % усіх інвестицій в переробну промисловість 
надійшли у низько- та середньо-низькотехнологічні галузі. Натомість стабільно зростає частка вкладень в операції з 
нерухомістю та торгівлю. За підсумком 2008 р. частка інвестицій в торгівлю, фінансову діяльність та операції з 
нерухомістю сягнула 33,6 % проти 23,4 % у 2004 р., в той час як промисловості – зменшилась з 37,2 % до 32,9 %. 
Загалом за 2005-2008 рр. інвестиції в промисловість зросли в 1,4 разу, в той час як в операції з нерухомістю – в 1,8 
разу, фінансову діяльність – 2,1 разу, роздрібну торгівлю – майже утричі.  

Отже, описані пріоритети інвестування засвідчують переважаючу інвестиційну привабливість секторів з 
високою ліквідністю та якнайшвидшим обігом коштів. Серед галузей промисловості основна частка приросту 
інвестицій припадала у 2005-2007 рр. на харчову промисловість, металургію, машинобудування та виробництво 
неметалевої мінеральної продукції (будматеріалів), в 2007 р. до них додалася  добувна промисловість. Виробництво 
будматеріалів було безумовним лідером в зростанні промислових інвестицій, що пов’язане з «будівельним бумом», 
в той час як приріст інвестицій в машинобудування за 2005-2008 рр. був нижчим, ніж в середньому в переробну 
промисловість (58,1 % проти 62,8 %). Це дає підстави для висновку про те, що структура інвестиційних витрат 
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промисловості залишалася у зазначений період малоефективною та не орієнтована на реалізацію стратегічних 
пріоритетів економічного розвитку.  

На жаль, доводиться констатувати, що за останні роки помітних позитивних зрушень у цій сфері в Україні 
не відбулося. Як засвідчує світовий досвід, зростання ВВП у країнах-лідерах на 60-90 % забезпечується 
впровадженням нових технологій. В Україні обмежуючим чинником якісного конкурентного розвитку є низький 
рівень ефективності використовуваних технологій, а внесок високих технологій в економічний розвиток становить 
лише 0,7 % [10, С. 28]. Відтак економічне зростання в Україні залишається переважно кількісним і відбувається в 
умовах панування тих самих технологічних укладів, не створюється необхідна інноваційна складова, яка забезпечує 
майбутню конкурентоспроможність економіки. Як зазначає В. М. Геєць, новий економічний механізм, який 
впроваджувався в процесі змін економічної політики з 2005 р., «… використовує ресурси, успадковані від 
минулого, а не створює або занадто повільно створює власні нові ресурси розвитку» [11]. Тобто формування 
конкурентоспроможності національної економіки України, як і в попередні роки, забезпечується переважно за 
рахунок традиційних чинників. Відтак на даний час немає підстав стверджувати, що в економіці України 
забезпечено умови для стійкого зростання у довгостроковій перспективі, оскільки така модель не дозволяє 
вирішити назрілі системні суперечності економіки, забезпечити формування сучасних чинників та ресурсів 
розвитку економіки [8, С. 79].  

За оцінками Статистичного інституту ЮНЕСКО, рівень інноваційності ВВП1 України в 2005 р. складав 
1,03 % і перевищував рівень фактично всіх країн СНД (крім Росії), нових членів ЄС (крім Чехії та Словенії), а 
також таких розвинених країн, як Португалія, Греція, Хорватія, швидкозростаючих економік, що розвиваються, – 
Бразилії, Мексики, Туреччини. Проте за показниками ефективності інноваційного розвитку Україна знаходиться в 
нижніх частинах міжнародних рейтингів. Так, за оцінками Economist Intelligence Unit [12], за показником 
інноваційної динаміки в 2003-2007 рр. Україна серед 82 країн посідала 51 місце і 59 за показником дієвості 
чинників, що сприяють інноваціям. В рейтингу Світового економічного форуму за критерієм «інноваційні 
фактори» Україна посідала 52 місце серед 134 країн [13].  

Неспроможність економіки країни зорієнтувати інвестиційні процеси на структурну перебудову 
національної економіки на новій технологічній основі навіть за високих темпів економічного зростання означає 
втрату конкурентних позицій на світовому ринку в довгостроковій перспективі, посилення чутливості до зміни 
зовнішньої кон’юнктури та вищий рівень втрат в умовах дії негативних чинників.  

Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні характеризується наступними тенденціями: 
1. Збереження низького рівня інноваційної активності промислових підприємств. Частка 

підприємств, що займалися інноваційною діяльністю, в Україні суттєво поступається країнам, для яких 
інноваційний розвиток економіки є пріоритетним завданням економічної стратегії. Так, якщо в ЄС таких 
підприємств у 2007 р. налічувалося 41,5 %, в Україні інноваціями займалося лише кожне сьоме підприємство 
(тобто 13,0 % їх загальної кількості). Разом з тим, безпосередньо впроваджувала інновації в своїй діяльності ще 
менша кількість підприємств – лише кожне дев’яте підприємство (тобто 10,8 % їх загальної кількості) (рис. 1). При 
цьому різке падіння кількості таких підприємств в 2003-2005 рр., є об’єктивним критерієм умов інноваційної 
діяльності в Україні. Наступні два роки засвідчили відновлення позитивного тренду зростання інноваційної 
активності, проте розвиток економіки України в 2008 р. в умовах глобальної фінансової кризи знову призвів до 
погіршення умов для інноваційної діяльності в Україні..  
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Рис. 1. Інноваційна активність промислових підприємств в 2000-2008 рр. 

                                                 
1 Розраховується як відношення витрат на НДДКР до ВВП 
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Джерело: розраховано за даними Державного комітету статистики України 
 
Як наслідок, результативність інноваційного процесу в промисловості України поступово знижується 

як в частині створення інноваційної продукції, так і щодо продукування нових технологічних рішень. Так, в 2008 р. 
в промисловості було освоєно виробництво 2446 видів інноваційної продукції, що втричі нижче показника навіть 
2003 р., коли було створено 7416 найменувань інноваційної продукції (рис. 2).  
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Рис. 2. Впровадження інновацій на промислових підприємствах в 2000-2008 рр. 

Джерело: розраховано за даними Державного комітету статистики України  
 
2. Неефективність структури реалізованої інноваційної продукції. Динаміка галузевої структури 

реалізованої інноваційної продукції свідчить про переважне відтворення існуючої структури промислового 
виробництва. Після 2004 р. відбулися вагомі негативні зрушення в структурі розподілу реалізованої інноваційної 
продукції промисловості. Якщо в 2004 р. частка машинобудування складала 44,6 %, то до 2006 р. вона знизилася 
більш ніж на третину – до 28,4 %. При цьому відбулося збільшення в 3,3 разу частки металургійної галузі (з 7,8 % 
до 25,6 %). 2007 р. засвідчив корекцію цього тренду, частка машинобудування в структурі реалізованої 
інноваційної продукції зросла на 4,9 в.п., досягнувши 33,3 %. Крім цієї галузі найбільшими виробниками 
інноваційної продукції в 2007 р. були також металургія (23,3 %), хімічна та нафтохімічна промисловість (15,7 %) і 
харчова промисловість (11,2%). Проте для відтворення вітчизняної промисловості на інноваційній основі цього 
явно недостатньо, оскільки майже дві третини інноваційної продукції в економіці України створюють виробництва 
третього і четвертого технологічного укладів.  

В структурі виробництва продукції промисловості частка інноваційної продукції складає лише 6,7 % і 
залишається відносно стабільною протягом останніх семи років в межах 5,6-7,0 %. Найбільша частка інноваційної 
продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції припадає на підприємства хімічної та 
нафтохімічної промисловості – 17,0 %, або 6321,4 млн грн, машинобудування – 15,6 %, або 13386,7 млн грн, 
целюлозно-паперове виробництво – 9,8 %, або 1070,5 млн грн, металургії та оброблення металу – 6,2 %, або 9361,0 
млн грн, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 5,3 %, або 4515,9 млн грн.  

3. Звуження інноваційного потенціалу інвестицій. Як видно з рис. 3, відсутня помітна кореляція між 
інвестиційною діяльністю та фінансуванням інноваційних проектів. Активізація інноваційних процесів не 
супроводжується відповідним зростанням витрат на інноваційну діяльність. При цьому динаміка зростання 
інноваційних витрат за період 2001-2008 рр. значно поступається зростанню інвестицій в промисловість.  В 
реальному вимірі за вказаний період інвестиції збільшились майже в 3,5 разу, тоді як на фінансування інноваційної 
діяльності спрямовано в 2,7 разу більше коштів, ніж в 2001 р.  

Водночас динаміки витрат на інноваційну діяльність має нестійкий характер. У 2007 р. загальний обсяг 
витрат на інноваційну діяльність складав 10821,0 млн. грн і збільшився порівняно з попереднім роком в реальному 
вимірі на 43,2 %. Разом з тим, значному зростанню інноваційних витрат минулого року передували два роки 
різкого падіння їх динаміки в 2005-2006 рр. В цілому протягом останніх восьми років спостерігається циклічний 
характер фінансування інноваційних витрат зі значними піковими і нижніми точками цих коливань. Значною мірою 
це пояснюється тим, що протягом тривалого часу залишається стабільним суб’єктний склад інноваційної 
діяльності, тобто основну масу інноваційних витрат здійснюють одні й ті ж самі підприємства. Але для них у 
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більшості випадків інноваційна діяльність не є безперервною, в умовах покладання переважно на власні ресурси 
фінансування інноваційних проектів їх акумуляція потребує часу, а відтак залежить від основної операційної 
діяльності підприємства, її прибутковості, крім того підприємство фактично самостійно несе ризики інноваційних 
проектів, що ускладнює паралельну реалізацію значних інноваційних програм протягом тривалого часу. 
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Рис. 3. Динаміка інвестицій в основний капітал і витрат на  

інноваційну діяльність в промисловості України в 2001-2008 рр., % 
Джерело: розраховано за даними Державного комітету статистики України  
 
4. Недосконалість структури інноваційних витрат. Найбільшу частку (68,9 %) у загальних витратах на 

інноваційну діяльність становили витрати на придбання машин та обладнання, пов’язані з впровадженням 
інновацій; на дослідження і розробки – 9,1 %; придбання нових технологій – лише 3,0 %. 
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інновації в промисловості України в 2008 р., % 
Джерело: розраховано за даними Державного комітету статистики України  
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При цьому порівняно з 2006 р. частка витрат на придбання машин та обладнання, пов’язаних з 

впровадженням інновацій, зросла на 12,3 %, досягнувши найвищого рівня з 2000 р. Таким чином, зростає 
орієнтація промислових підприємств на придбання готових технологічних рішень, при зниженні зацікавленості до 
самостійної розробки нових товарів і технологій – частка витрат на дослідження і розробки порівняно з 2006 р. 
зменшилася майже вдвічі.  

4. Невідповідність структури фінансування інвестиційної діяльності пріоритетам інноваційного 
розвитку економіки. Як видно з рис. 4, в промисловості України більша частина інвестицій в основний капітал 
надійшла в галузі, які за класифікацією ОЕСР належать до середньо-низькотехнологічних – виробництво харчових 
продуктів, металургійне виробництво, виробництво неметалевої мінеральної продукції. Натомість галузі, які 
забезпечують пропорційно більшу частку виробництва інноваційної продукції, залучили значно менші обсяги 
інвестицій. Тим самим, інвестиційні процеси сприяють відтворенню і закріпленню поточної структури економіки. 
Інвестиційний процес в Україні не виконує інноваційну функцію, кінцевим результатом реалізації якої мала б стати 
структурна перебудова національної економіки в напрямі формування виробництв з довгостроковими 
інноваційними конкурентними перевагами, спроможними ефективно реагувати на посилення зовнішніх і 
внутрішніх дестабілізуючих чинників.  

5. Зниження інноваційної ефективності інвестицій в основний капітал. Показник інноваційної 
ефективності інвестицій розраховано як відношення обсягів реалізації інноваційної промислової продукції галузі до 
обсягів сформованих і залучених нею інвестицій в основний капітал [14]. Рис. 5 показує, що інноваційна 
ефективність інвестицій є найвищою для машинобудування, хімічної та нафтохімічної промисловості.  
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Рис. 5. Інноваційна ефективність інвестицій в промисловості в 2004-2007 рр., грн 

Джерело: розраховано за даними Державного комітету статистики України  
 
Саме ці галузі мають потенціал для забезпечення інноваційного зростання та модернізації промисловості 

України, генеруючи прогресивні структурні зрушення також в суміжних галузях і в технологічній базі 
промисловості в цілому. Так, в машинобудуванні кожна гривня інвестицій в 2007 р. забезпечувала створення 
2,5 грн доходу від реалізації інноваційної продукції, в хімічній та нафтохімічній промисловості – 1,7 грн. Проте 
розвиток інвестиційних процесів 2004-2007 рр. супроводжувався зниженням рівня інноваційної ефективності 
інвестицій майже по всіх галузях промисловості. В цілому в промисловості в 2007 р. порівняно з 2004 р., зниження 
інноваційної ефективності інвестицій становило 12,5 %, в тому числі в переробній – 16,6 %. При цьому найбільших 
втрат ефективності зазнали машинобудування, де цей показник знизився більше, ніж на третину – 38,4 %, 
целюлозно-паперове виробництво – 40,9 %.  

Разом з тим, високі показники інноваційної ефективності інвестицій в машинобудуванні ще не дають 
підстав стверджувати про створення достатніх сприятливих умов для інноваційного зростання галузі. При 
наявності кількаразової диспропорції між часткою інвестицій в основний капітал, вкладених в цю галузь, і часткою 
витрат на фінансування інноваційної діяльності справедливим є висновок про те, що інноваційний процес в 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 
 

 58 

машинобудуванні забезпечується переважним чином за рахунок експлуатації старої технологічної бази. Подібна 
ситуація склалася й у хімічній промисловості.  

Таким чином, в Україні економічне  зростання не супроводжується оновленням промисловості на 
інноваційній основі, що є свідченням неефективності реалізації інвестиційного потенціалу країни. Це формує 
високі ризики для стабільності економічного зростання вітчизняної економіки, зміцнення її 
конкурентоспроможності.  

Інноваційна діяльність, будучи не притаманною поведінкою суб’єктів господарювання в промисловості 
України, потребує, крім заходів забезпечення макроекономічної стабільності, створення сприятливого 
інвестиційного та підприємницького клімату, також спеціальних стимулів для своєї реалізації. Лише у випадку 
створення дієвого механізму інвестування інноваційного процесу існує ймовірність подолання наявних 
структурних недоліків національної економіки. Для активізації інвестиційного процесу з метою забезпечення 
інноваційного та технологічного оновлення національної економіки доцільним є реалізація на середньо- та 
довгострокову перспективу наступних заходів: 

1) Створення спеціалізованої фінансово-кредитної установи з державним капіталом, діяльність якої 
буде спрямована на: 
• надання державних гарантій по кредитам, які залучаються промисловими підприємствами для 

закупівлі обладнання вітчизняного виробництва чи спрямовуються на інноваційні проекти 
відповідно до державних пріоритетів; 

• наданням пільгових кредитів з нижчим рівнем відсотків або з меншими вимогами щодо 
забезпечення для підприємств, що реалізують інноваційні програми; 

• довгострокову кредитну підтримку інвестиційних та інноваційних проектів, пов’язаних із 
структурною модернізацією промисловості,  

• інвестування приватних підприємства через участь в акціонерному капіталі у визначених 
пріоритетними напрямками інвестування секторах промисловості (наприклад, за такими 
критеріями, як новостворювані високотехнологічні підприємства, підприємства, які мають 
потенціал збільшення експорту науко ємної продукції) з метою, наприклад, зміцнення 
структури капіталу, сприяння залученню нових інвестиційних партнерів (як іноземних, так і 
внутрішніх); 

2) Формування регіональних фондів підтримки інноваційних підприємств; 
3) Субсидування за рахунок бюджетних коштів відсоткових ставок для кредитів, залучених 

промисловими підприємствами у комерційних банків для фінансування інвестицій у інноваційні 
проекти та програми технологічної модернізації, у результаті чого досягається поєднання трьох 
джерел фінансування таких заходів – власне підприємства, держави і банківського сектору, що 
сприяє посиленню контролю за використанням інвестиційних ресурсів, зниженню та розподіленню 
фінансових ризиків інноваційних проектів; 

4) Запровадження податкових стимулів для реалізації програм технологічної модернізації 
виробничої бази промислових підприємств: 
• зниження податкової ставки чи звільнення від оподаткування прибутку на суму 

капіталовкладень підприємства в обладнання та виробниче будівництво; 
• зменшення ставки податку на прибуток та відстрочка його сплати;  
• звільнення експортерів високотехнологічної продукції від сплати податку з прибутку на приріст 

обсягів експорту продукції до попереднього року; 
• прискорена амортизація засобів виробництва і устаткування, які купуються в рамках 

інноваційних проектів;  
• впровадження амортизаційної премії, тобто можливість списувати на собівартість певну 

частину здійснених капіталовкладень в інноваційні програми; 
• списання на собівартість витрат на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, які не 

привели до створення інноваційної продукції з метою зниження фінансових ризиків 
інноваційно активних підприємств; 

• розробка механізму митного стимулювання інноваційних виробництв, зокрема шляхом 
зниження ставок митного тарифу для ввезення інвестиційного обладнання, що не виробляється 
в Україні, або параметри якого є значно вищими, ніж у вітчизняних аналогів; 

• часткове чи повне звільнення від оподаткування ПДВ обсягів витрат підприємств на наукові 
дослідження і розробки; 

• податкового кредиту на суму витрат на інноваційну діяльність, який підлягає поверненню у 
випадку невиконання інвестором проектних зобов’язань, 

5) Створення спеціалізованих лізингових компаній, в т.ч. й державних, для забезпечення 
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технологічною базою новостворюваних інноваційних підприємств; 
6) Створення фінансових інструментів залучення в інвестиційну сферу заощаджень населення, 

зокрема шляхом розміщення на фондовому ринку спеціалізованих випусків цінних паперів під 
фінансування інноваційних програм; 

7) Створення системи венчурних фондів на основі державно-приватного партнерства з чітко 
закріпленими в законодавчому порядку сферами інвестування (зокрема, новостворюваних 
інноваційних фірм, виробників енергозбережного обладнання, малих інноваційних фірм тощо); 

8) Надання стимулів для страхових компаній шляхом запровадження механізмів державного 
страхування інноваційних кредитів, пільгового оподаткування прибутків від страхування 
інноваційних та довгострокових інвестиційних проектів підприємств; 

9) Формування системи спеціалізованого рефінансування комерційних банків під надання 
довгострокових кредитів для закупівлі інвестиційного обладнання та інноваційної техніки; 

10) Запровадження диференційованого оподаткування операцій комерційних банків шляхом 
зниження ставки оподаткування для довгострокового кредитування високотехнологічних проектів; 

11) Фінансування розвитку інноваційної інфраструктури, зокрема спеціалізованих маркетингових 
компаній, центрів трансферу технологій, інформаційних центрів, центрів підвищення кваліфікації 
працівників; нових технологічних та промислових парків для залучення інвестицій в інноваційні 
проекти щодо модернізації виробництва. 

Реалізація названих завдань активно сприятиме подоланню існуючих суперечностей між необхідністю 
забезпечення високих темпів економічного зростання та прискоренням інноваційної та структурної динаміки 
вітчизняної економіки. Виклики, які формуються у процесі розвитку як світової економіки, так і внутрішніх 
особливостей економіки України, зумовлюють необхідність подальшого дослідження механізмів забезпечення 
конкурентоспроможності економіки України, становлення інноваційних процесів, розробки заходів щодо 
оновлення моделі економічного розвитку України на сучасних конкурентних засадах.  
 
РЕЗЮМЕ 
В статті визначено основні тенденції, що характеризують розвиток інноваційних процесів в економіці України. 
Обґрунтовано, що одним з ключових чинників низького інноваційно-технологічного рівня розвитку промисловості 
України є неефективність та структурна недосконалість інвестиційних процесів. Запропоновано ряд заходів, 
реалізація яких дозволить в середньостроковій перспективі залучити додаткові інвестиційні ресурси для 
інноваційного розвитку національної економіки, і таким чином забезпечити підвищення її 
конкурентоспроможності. 
РЕЗЮМЕ 
В статье определены основные тенденции, которые характеризуют развитие инновационных процессов в 
экономике Украины. Обосновано, что одним из ключевых факторов низкого инновационно-технологического 
уровня развития промышленности Украины является неэффективность и структурное несовершенство 
инвестиционных процессов. Предложен ряд мероприятий, реализация которых позволит в среднесрочной 
перспективе привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы для инновационного развития национальной 
экономики и таким образом обеспечить повышение ее конкурентоспособности. 
SUMMARY 
The article determines main trends characterizing the development of innovative processes in Ukrainian economy. It is 
argued that the key factors of low innovative and technological level of development of the manufacturing in Ukraine are 
inefficacy and structural imperfection of the investment processes. A set of middle-term measures to attract the additional 
investment resources for innovative development of the national economy and thereby to secure increasing competitiveness 
are offered. 
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  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВУЗІВ: 

РЕГІОНАЛЬНІ РЕАЛІЇ, ВЕРСІЇ, МОДЕЛІ 
 

В.Є. Сафонова, к.е.н. с.н.с., Інститут вищої освіти АПН України, докторант ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»   ⋅ 

 
I. Вступ 
Однією з детермінант стійкого функціонування українських регіонів в умовах ринкової модернізації, 

глобалізації, зростаючої міжрегіональної конкуренції і асиметрії є максимально повне використання всіх чинників 
соціально-економічного розвитку території, включаючи і системну мобілізації «людського капіталу», чиє 
відтворення в конкретному територіально-господарському  контексті кореспондує з ситуацією в системі освіти, із 
становленням і функціонуванням конкурентних регіональних ринків освітніх послуг і, в першу чергу, - послуг у 
сфері вищої освіти. 

Домінантні чинники і базові тренди розвитку системи освіти як інфраструктурної складової регіональної 
економіки, а також існуючі форми, умови і механізми конкуренції, що відтворюються, на регіонально-
стратифікованому ринку освітніх послуг модельно відображає ситуація в Київській області. Реалізація ринкового 
потенціалу сфери освіти як в даному регіоні, так і в інших регіонах супроводжується багатоаспектними 
проблемами і багато в чому гальмується відсутністю дієвого регіонально-адаптованого механізму регулювання 
ринків з врахуванням чинника і пріоритетів конкуренції. Ситуація, що склалася,  а також тенденції її ефективного 
подолання ініціюють дане дослідження і визначають його актуальність. 

Питання становлення і функціонування регіональних ринків освітніх послуг, умови і форми ринкової 
конкуренції, її потенціал в розвитку сфери освіти в конкретному територіально-локалізованому економічному 
контексті недостатньо досліджене у вітчизняній науковій літературі. Окремі аспекти даної проблематики висвітлені 
в роботах В. Боброва, М. Згуровського, Я. Болюбаша, І. Каленюк та ін. Відносно небагаточисельні публікації, 
присвячені ринку освіти та економічним аспектам відтворення сфери освіти в умовах ринкової модернізації (В. 
Кременя, В. Андрущенка,  М. Згуровського, М. Степка, Я. Болюбаша, В. Новикова, Г. Оганяна, В. Юхименко). 

Слід підкреслити, що теоретико-методологічні і прикладні аспекти дослідження феномену конкуренції на 
функціонуючих в системі регіональної економіки територіально - локалізованих ринках освітніх послуг до цих пір 
залишалися на периферії наукового пошуку. 

Актуальність і недостатня наукова обґрунтованість доцільності регіоналізації державного регулювання 
сфери освітніх послуг, що полягає в синтезі зусиль державних органів управління, регіональних владних структур, 
а також муніципалітетів в формуванні конкурентних регіонально – локалізованих ринків, розмежуванні 
повноважень між рівнями владної вертикалі в сфері вищої світи, а також імплантації координованих дій на ринках 
освітніх послуг в загальну регіональну політику України з врахуванням фактора і пріоритетів конкуренції є 
змістом даної наукової статті.      

II. Постановка завдання: 
Основні завдання, що вирішуються в даній статті, полягають у формуванні модельних уявлень про 

економічні умови і регіонально адаптований механізм регулювання ринків освітніх послуг з врахуванням фактора і 
пріоритетів конкуренції. 
                                                 
© Сафонова В.Є., 2009 
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III. Результати 
Конкуренція означає фактичне саморегулювання ринку, виступає фактором саморозвитку й відтворення 

соціально-економічної системи, яка організується інститутом ринку. Однак і сам ринок, і ринкова конкуренція 
супроводжуються не тільки позитивними, але й різноплановими негативними наслідками (демпінг, монополізм, 
обмежені можливості в сфері виробництва суспільних благ подібно до освіти й ін.) і мають потребу в системному 
контролі з боку різних суспільних інститутів, включаючи інститут держави. В подібній ситуації державне 
регулювання ринкової конкуренції закономірно виступає в числі фундаментальних особливостей сучасної ринкової 
економіки [1]. Регулятивні функції держави набувають особливу значимість у сучасній економіці, що 
глобалізується і все більш набуває риси постіндустріального укладу. Дана точка зору досить вдало сформульована 
автором серії фундаментальних праць по теорії конкуренції М. Портером, що підкреслює, що «у сучасній 
економічній ситуації, коли конкуренція у світових масштабах все зростає, роль держав стає усе більше важливою. 
По мірі того як основа конкурентної боротьби усе більше зміщається убік створення й освоєння знань, роль держав 
стає усе більше важливою. Конкурентна перевага створюється й підтримується через сильно локалізовані процеси» 
[2, с. 162]. 

У наведеній цитаті особливо суттєвим представляється навіть не стільки вказівка на необхідність 
державного регулювання конкуренції, скільки акцент на ролі освіти як основи конкурентної переваги, на 
необхідності державних зусиль по відтворенню й розвитку в конкретному територіально–локалізованому контексті 
(тобто в системі регіональної економіки). 

Інститут державного регулювання особливо важливий у пострадянській Україні, оскільки сучасна 
українська економіка - це «економіка трансформаційна, яка реформується, у ній сполучаються елементи, що 
залишилися ще від старої економічної системи й зароджуються елементи нової економічної системи» [1]. Крім 
традиційного набору функцій державне регулювання повинне забезпечити ефективну стиковку традиційного й 
інноваційного в економічній системі, що еволюціонує, обґрунтувати стратегічні пріоритети економічного розвитку, 
сформувати механізм їхньої реалізації. Знову звернемося до позиції М. Портера, який підкреслює, що роль уряду в 
економіці насамперед «полягає в розробці й впровадженні позитивної, чіткої й довгострокової економічної 
програми або процесу змін, що мобілізує уряд, бізнес на вдосконалювання як загальної економічної обстановки, так 
і всього масиву місцевих кластерів» [2, с. 254]. 

Що ж стосується такої специфічної складової української економіки, як сфера освітніх послуг й, зокрема, 
української вищої школи, то остання в соціально-економічному й демографічному контексті, не може бути ні 
віддана на свавілля ринку, ні ізольована від ринкового середовища.  Сучасний український ринок освітніх послуг, 
що характеризується асиметрією, нестабільністю, монопольно-олігопольною організацією більшої частини своїх 
сегментів як ніякий інший потребує ціленаправленого впливу з боку держави. (за допомогою нормативно-правових 
актів, державного фінансування, податкової політики й ін.), підтримку й нарощування його полісуб’єктивності  й 
конкурентного середовища.  

Підкреслюючи, що освіта - це соціальна стабільність, національна безпека, економічне зростання, 
інвестиційна привабливість, конкурентоздатність й аналізуючи зміни, характерні для української вищої освіти за 
останні 10 років, ми акцентуємо увагу на цілому ряді позитивних моментів, включаючи:  

•    розширення автономії навчальних закладів; 
•    збільшення різноманіття видів освітніх закладів; 
•    розширення варіативності освітніх програм; 
•    створення недержавного сектора (в основному в сфері вищої освіти); 
•    введення багаторівневої системи вищої освіти; 
•    можливість широкого залучення вузами позабюджетних коштів [3]. 
Відзначимо, що всі ці зміни самим безпосереднім образом пов'язані з конкуренцією на ринках освітніх 

послуг (виступаючи або фактором конкуренції, або її слідством, або тим й іншим одночасно). Досить 
симптоматичні й суттєві для врахування державної стратегії в сфері освіти й пріоритети України, що декларуються  
в сфері освіти: 

• забезпечення державних гарантій доступності й безкоштовності освіти в межах, установлених законом; 
• досягнення відповідної якості освіти; 
• формування ефективної економіки освіти; 
• підвищення соціального статусу й професійного рівня педагогічних працівників; 
• реорганізація системи управління освітою. 
В якості конкретних заходів на урядовому рівні при цьому називають введення конкурсного розподілу 

державного замовлення на підготовку фахівців, підвищення ролі держави у визначенні структури й обсягів їхньої 
підготовки (з урахуванням реальної ситуації на регіональних ринках праці), жорсткість вимог до атестації вузів (у 
першу чергу, недержавних і філій), введення державних субсидій (освітніх кредитів) для отримання вищої освіти 
[3]. 

Аналізуючи й оцінюючи запропонований урядом комплекс заходів в освітній сфері, не можна не 
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констатувати їх у цілому прогресивний, ринковий характер, що доповнюється деяким врахуванням факторів і 
пріоритетів регіоналізації. У ситуації спровокованої трансформаційними перетвореннями соціально-економічної 
кризи держава взяла на себе (скоріше, у мінімально необхідному, чим у достатньому обсязі) підтримку й захист 
інституту освіти, забезпечення функціонування навчальних закладів (державних) і надання адресної допомоги 
студентам. Підкреслимо, держава в рівній мірі підтримала й підтримує не всіх суб'єктів ринку (що само по собі 
перешкоджає нормальному функціонуванню ринкової конкуренції) і тим самим недержавні вузи, які позбавлені 
бюджетного фінансування поставлені у свідомо нерівноправні умови.  

За логікою речей, втративши колишню монополію на надання освітніх послуг, держава повинна, 
зберігаючи свою протекційну місію стосовно вищих навчальних закладів (дискусійне, щоправда, питання, чи 
необхідно державі підтримувати всі освітні структури або ж їй варто обмежитися винятково державними вузами), 
сконцентруватися на здійсненні двох основних регулюючих функцій: 

• вдосконаленні стандартів на освітні послуги й контролі за виконанням цих вимог; 
• забезпечення рівнодоступності цих послуг для населення, більш-менш рівномірного розподілу витрат і 

вигід від одержання освітніх послуг як між регіонами, так і між соціальними й етнічними групами населення.  
Якщо розглядати нині функціонуючу, а також можливу систему державного регулювання вищої освіти як 

деякий вбудований в загальний економічний механізм його функціонування базовий елемент, то в ньому вже зараз 
можна достатньо чітко ідентифікувати як традиційні зусилля по підтримки вузів (фінансування, податкові пільги), 
так і дії по підтримці й формуванню конкурентного ринку. До числа останніх, зокрема, як представляється, можна 
віднести перехід від сформованої практики безпосереднього розподілу бюджетних ресурсів між вузами до їхнього 
фінансування за підсумками набору на основі державних фінансових зобов'язань (рис. 1). 

 
Рис. 1. Система заходів соціальної підтримки вищої освіти і формування конкурентного ринку 

освітніх послуг в регіоні 
 

Досить суттєвий (однак, недостатній), з точки зору стабілізації ринку й забезпечення на ньому 
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сформованого співвідношення кількості бюджетних і комерційних місць, і пропонований Міністерством освіти і 
науки України норматив забезпечення бюджетними місцями (170 місць на 10000 жителів). На 10 тис. українців у 
цей час фактично приходиться близько 290 студентів, що навчаються у вузах. Якщо думати (за аналогією з 
Київською областю), що приблизно третина від даного показника забезпечується за рахунок комерційного набору, 
то в цей час державний бюджет забезпечує навчання порядку 185-190 студентів на 10 тис. жителів України. Тобто 
мова, власне кажучи, іде лише про незначне зменшення нинішніх параметрів бюджетного набору. Інтереси ж 
підтримки збалансованої структури ринку (з врахуванням його низхідної кількісної динаміки) припускають 
скорочення бюджетних місць у вузах до 2010 р. не менш ніж в 1,5 рази (до 125-130 місць на 10 тис. жителів), 
довівши до періоду 2011-2015 р. ступінь забезпеченості вузів бюджетними місцями до 100 на 10 тисяч українців. 
Резерв бюджетних коштів повинен бути направлений на різного роду субсидіювання і кредитування бажаючих 
отримати вищу освіту. Тобто збереження бюджетної основи функціонування системи вищої освіти повинно 
сполучатися з нарощуванням ринкової складової в механізмі перерозподілу бюджетних коштів, в активізації 
відповідної конкуренції. 

Подібна (доцільна з позицій збереження сучасного рівня забезпеченості молоді бюджетними місцями у 
вузах і відтворення конкурентного ринку) модель, втім, навряд чи знайде серйозну перспективу, оскільки неминуче 
зштовхнеться як з потужним лобі державних вузів (зацікавлених у зміцненні свого монопольного стану на ринку й 
потоці державного фінансування), так і з патерналістськими настроями значних контингентів населення, що 
надають перевагу інвестуванню в тіньовий ринок платежам за освітні послуги за ринковими цінами. 

Не менш суттєво й те, наскільки пропонований підхід виявиться регіонально адаптованим, враховуючим 
демографічну й соціально-економічну специфіку українських регіонів: реально сформовану диференціацію регіонів 
за їхньою забезпеченістю бюджетними місцями у вузах на 10 тис. жителів, фактичну затребуваність кадрів з вищою 
освітою, наявність регіонів, що традиційно концентрують вищі навчальні заклади й виконують міжрегіональні й 
загальноукраїнські функції (Київ, Харків, Дніпропетровська область та ін.). 

Врахування регіональної специфіки, тобто регіональна адаптація, важливо не тільки при формуванні 
нормативу бюджетного фінансування витрат на вищу освіти,  але й при реалізації будь-яких інших аспектних 
підходів державного регулювання ринку освітніх послуг. 

Державна політика повинна бути не тільки послідовною, враховуючою реалії й потенціал ринкової 
економіки, але й гранично адаптованою, тобто формуватися з врахуванням: 

• ситуації на конкретних субринках освітніх послуг (у тому числі ступеню  їхньої сформованості, ступеню 
конкурентності  й ін.); 

• регіоналізації освітньої сфери, регіональної стратифікації відповідних ринків; 
• рольових функцій тих або інших освітніх установ - суб'єктів ринку освітніх послуг (так цілий ряд 

столичних і регіональних вузів виступають в іпостасі не тільки провідних науково-освітніх центрів, але й об'єктів 
загальнокультурного значення, і вимагають у цьому зв'язку пріоритетної державної підтримки). 

Саме на регіональному рівні найбільш очевидні й, отже, повинні виявлятися й регулюватися диспропорції 
в сфері освіти, включаючи ситуацію, коли структура кадрового потенціалу не відповідає реальним і потенційним 
потребам вітчизняного виробництва, пов'язаним зі зростаючою потребою кваліфікованих кадрів і фахівців 
середньої ланки. Це передбачає створення умов для випереджаючого розвитку початкової й середньої спеціальної 
освіти, наближення останньої до мінливих потреб державного й регіонального ринків праці. Аналогічні 
диспропорції складаються й у сфері вищої професійної освіти, у тому числі й внаслідок гіпертрофованого розвитку 
деяких його субринків (включаючи субринок економічної освіти), і вони також повинні прийматися до уваги при 
формуванні державної політики на мезорівні. 

Фіксуючи увагу на пріоритетах регіональної адаптації регулятивних зусиль державних інститутів, не 
можна не відзначити, що загальний контекст регіоналізації економіки спричиняє необхідність відповідної 
регіоналізації  державного регулювання ринків освітніх послуг, системи бюджетно-податкових, організаційно-
економічних й інших зусиль, імплантованих як у політику в сфері освіти, так й у регіональну політику (рис. 2). 

Регіоналізація державного регулювання ринків освітніх послуг припускає також фактичний синтез зусиль 
державних органів державного управління, регіональних владних структур, а також інститутів місцевого 
муніципального самоврядування. Основою для подібного синтезу є загальний тренд територіальної організації 
економіки, сутність якого полягає в переході від переважно галузевого до переважно регіонального розвитку [4] й, 
відповідно, від галузевого державного управління до спільного державно-регіонального управління вузами, 
розташованими на території України. В якості головної цілі регіональної політики в сфері вищої освіти при цьому в 
ряді відповідних досліджень зовсім справедливо розглядається необхідність збереження єдиного освітнього 
простору в сукупності із забезпеченням реального врахування інтересів і потреб регіонів [5]. Зазначені цільові 
орієнтири, як представляється, повинні бути реалізовані на принципах ринкових механізмів з урахуванням реалій 
конкурентного ринку на принципі реального поділу прав (включаючи й право власності) і повноважень у сфері 
освіти (у тому числі й вищої) між суб'єктами української владної вертикалі: державними структурами, регіонами, 
муніципалітетами. 
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Рис. 2. Головні складові регіоналізації державного регулювання  
ринків освітніх послуг 

 
Реальні кроки в позначеному напрямі повинні бути започатковані на території областей. Міністерство 

освіти і науки України й адміністрація області повинні прийняти угоду про розмежування повноважень у сфері 
освіти, відповідно до якої до компетенції регіональних структур управління віднесені розробка й здійснення 
регіональної політики в області початкової, середньої, вищої освіти, розвиток цільової контрактної підготовки 
фахівців на бюджетній основі для потреб регіональної економіки, культури й освіти, формування регіонального 
замовлення на перепідготовку й підвищення кваліфікації кадрів у системі додаткової професійної освіти, розробка 
й затвердження державних освітніх стандартів, формування регіональної системи оцінки якості освіти на основі 
державних програм, заснування для освітніх закладів державного підпорядкування додаткових пільг, видів і норм 
матеріального забезпечення. 

Найбільше важливо тут закріплення за регіональним рівнем функції моніторингу й оцінки якісних 
параметрів циркулюючих на регіональному ринку освітніх послуг. Мова може йти, зокрема, про віднесення до 
переважного ведення регіональних структур акредитації навчальних закладів (тобто системи «офіційного визнання 
відповідності навчального закладу і його програм професійної підготовки такому рівню сумлінного і якісного 
виконання взятих на себе зобов'язань перед  академічними колами і суспільством в цілому» [6, с. 12]), що є 
своєрідним ринковим сигналом, який дозволяє переборювати інформаційну асиметрію. Не менш важливо й 
стимулювання зусиль за контролем якості освітніх послуг безпосередньо на внутрівузівському рівні, підтримці 
загальнодержавних ініціатив.  

В даній ситуації очевидна потреба переходу від державного моніторингу освітніх послуг до моніторингу в 
цілому регіональних ринків (включаючи оцінювання рівня їх конкурентності), у проведенні на цій основі 
антимонопольної політики в освітній сфері. 

В загальному контексті регіоналізації є смисл переглянути діючу практику фінансування вузів з 
державного бюджету. 

Якщо орієнтуватися на практику фінансування освіти в країнах з розвитою ринковою економікою, то 
найбільш раціональна загальна структура джерел відшкодування витрат на освіту може виглядати в такий спосіб: 

• не менш 50 % вносить місцевий бюджет плюс особиста плата за навчання, пожертвування, доходи від 
освітніх і наукових контрактів й ін.; 

• 20-30 % - регіональні органи влади; 
• 15-20% - державний центр [7, с. 110]. 
Якщо ж говорити про українську вищу освіту й про ситуацію на відповідному субринку освітніх послуг, то 

діюча в Україні практика віднесення витрат по забезпеченню функціонування вузів до ведення державного 
бюджету практично звільняє регіональну владу від яких би то ні було фінансових витрат у даній сфері. Більшу 
частину бюджетних ресурсів передбачається витратити або на підтримку вузівської науки, або на виховну роботу й 
соціальну підтримку студентства, але ніяк не на становлення інституціональної структури ринку освітніх послуг, 
що нічуть не менш пріоритетно.  

Регіональні пріоритети в сфері вищої освіти (у тому числі структурні, пов'язані з необхідністю відтворення 
кадрового потенціалу для конкретної регіональної економіки) повинні реалізовуватися на основі відповідного 
кредитування й субсидіювання, що є досить розповсюдженими у високорозвинених країнах світу (у США різними 

Регіоналізація державного регулювання 
ринків освітніх послуг 

Регіональна 
адаптація 
загально 
державних 
методів і 

механізмів в 
регулюванні 

ринків освітніх 
послуг 

Розподіл 
повноважень і 
власності між 
державним, 

регіональним і 
муніципальним 

рівнями 

Формування 
політики 

регулювання 
ринку освітніх 
послуг та вибір 
інструментів її 
реалізації н 

регіональному 
рівні 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 
 

 65 

безповоротними формами кредитів і субсидій для оплати навчання користуються до 40 % студентів вузів [3]) і 
безпосередньо спрямованих на формування регіонального ринку освітніх послуг шляхом фінансування вищої 
освіти. Оскільки в даний момент кошти на подібне кредитування й субсидіювання в державних бюджетах 
практично відсутні, рішення по їхній акумуляції може бути двояким: цільові трансферти з державного бюджету або 
загальний перерозподіл відсотків податкових відрахувань, що зараховуються до державного і регіонального 
бюджетів. 

Одночасно цілий ряд вузів, що «не дотягуються» до державного статусу, міг би бути переведений у 
ведення регіонів, що наряду з розширенням фінансування вищої освіти через державні бюджети, а також інтеграція 
вузів «по горизонталі» сприяла б створенню цілісних регіональних освітніх систем, тісно пов'язаних з потребами 
регіонів. 

Висновки  
Державне регулювання сфери освітніх послуг повинно сполучати традиційні дії по підтримці вузів 

(фінансування, податкові пільги та ін.) з зусиллями по формуванню конкурентного ринку (кредитування і 
субсидіювання абітурієнтів, впровадження інструмента державних фінансових зобов’язань, встановлення нижньої 
планки цін та ін.), створення інституціональних та інших необхідних умов його стійкого функціонування в 
регіонально стратифіцированому економічному контексті. Збереження бюджетної основи функціонування системи 
вищої освіти повинно поєднуватися з нарощуванням ринкової складової в механізмі перерозподілу бюджетних 
коштів, в активізації складової конкуренції.  

Державна політика призвана бути не тільки послідовною, враховуючою реалії і потенціал ринкової 
економіки, але і максимально адаптованою, формуватися з врахуванням особливостей регіоналізації освітньої 
сфери, ситуації на конкретних субринках освітніх послуг, ролевих функцій тих чи інших освітніх закладів ― 
суб’єктів ринку. Це обумовлює потребу переходу від державного моніторингу освітніх послуг до моніторингу 
регіональних ринків в цілому (включаючи і оцінюючи рівень їх конкурентності), загальної регіоналізації 
державного регулювання сфери освітніх послуг, системи бюджетно-податкового, організаційно-економічних і 
інших зусиль органів державного управління, регіональних владних структур, а також інститутів муніципального 
самоуправління, імплантованих як в політику в сфері освіти, так і в регіональну політику.  
 
РЕЗЮМЕ 
В статті досліджені теоретико-методологічні і прикладні аспекти феномену конкуренції на функціонуючих в 
системі регіональної економіки територіально - локалізованих ринках освітніх послуг. Визначені особливості 
формування модельних уявлень про економічні умови і регіонально адаптований механізм регулювання ринків 
освітніх послуг з врахуванням фактора і пріоритетів конкуренції. 
РЕЗЮМЕ  
В статье исследованы теоретико-методологические и прикладные аспекты феномена конкуренции на 
функционирующих в системе региональной экономики территориально - локализованных ринках образовательных 
услуг. Определены особенности формирования модельных представлений об экономических условиях и 
регионально адаптированном механизме регулирования рынков образовательных услуг с учётом фактора и 
приоритетов конкуренции.  
SUMMARY 
In the article theoretical-methodological and applied aspects of phenomenons of competition researched on function in the 
system of economics of regional territorial- localized markets of educational services. Peculiar properties of formation of 
models conceptions about economical conditions, regionally adapted of mechanism of regulation markets of educational 
services were definable, and factor and priority of competition considered. 
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Вступ. У період фінансово-економічної кризи в Україні в 2008-2009 рр. актуальною проблемою на 
підприємствах всіх форм власності та всіх видів діяльності стає завдання розроблення ефективної системи 
оплати праці, оскільки вона спонукає працівників до високопродуктивної праці, підвищення ефективності 
виробництва та матеріального добробуту. Формування системи оплати праці повинно матеріально 
стимулювати розподіл і використання трудових ресурсів за видами економічної діяльності України з 
максимальною віддачею. Потреба в різних видах і сферах використання праці є економічною основою для 
встановлення конкретних співвідношень в оплаті праці різних груп працівників, що зайнято в різних сферах 
трудової діяльності. 

Визначено, що значення заробітної плати змінюється за умов економічної кризи, як мотивації трудової 
діяльності. У цих умовах особлива увага приділяється питанням перерахунку рівня оплати праці відповідно 
до зміненої законодавчої бази, а також можливості збереження чисельності персоналу підприємства за 
рахунок коректування методів нарахування і заробітної плати.  

Ця проблема поки обмежено вирішується на вугільних підприємствах, які є дотаційними. Технологія 
нарахування заробітної плати та формування фонду оплати праці на вугільних підприємствах є незміною вже 
останнє десятиріччя. Вона не враховує особливостей кризового стану галузі та не виконує сучасних функцій 
заробітної плати. Теоретичною основою досліджень з проблем оплати праці є роботи таких вітчизняних вчених 
як Панкова М., Соловйова Г.[1], в яких розкрито сутність оплати праці за умов економічної кризи. У [2] 
визначено заробітну плату як мотиватор для працюючих. В [3] обґрунтовано методологічні та методичні 
підходи щодо регулювання заробітної плати В [4] розкрито засоби підвищення реальної заробітної плати. Тому 
проблема організації оплати праці на підприємствах України та вугільної галузі залишається однією з найбільш 
значних в сучасних умовах. Однак немає єдиних підходів щодо методів та принципів формування фонду оплати 
праці на вугільних підприємствах в умовах кризи. 

Метою дослідження є аналіз мотиваційних функцій заробітної плати та можливостей їх реалізації та 
розробка рекомендацій щодо формування фонду оплати праці на вугільних підприємствах в умовах економічної 
кризи. Для вирішення мети дослідження використано методи системного підходу, факторного аналізу та синтезу. 
Практичні розрахунки відбувалися за допомогою засобів MS Excel. 

Аналіз функцій заробітної плати в умовах фінансово-економічної кризи. В Україні заробітна плата не 
виконує своїх традиційних та природних функцій. Не існує єдиного підходів щодо переліку та змісту функцій 
заробітної плати, але серед класичних її функцій визначають відтворювальну, стимулюючу, оптимізаційну, 
регулювальну, соціальну, вимірювально-розподільчу, формування платоспроможного попиту. 

Існуючий рівень заробітної плати не може принципово впливати на споживчий попит, регулювати його 
(табл. 1). Відбувається подальше посилення деформації доходів населення, що знижує мотивацію до праці. 

З одного боку, такий стан речей обумовлено сучасною економічною кризою, а з іншого – нездатністю 
вугільних підприємств пристосовуватися до ринкових умов в питаннях організації оплати праці. 

В основі вартості робочої сили має бути оцінка суспільно необхідних витрат на її відтворення й відповідна 
оцінка обсягу життєвих засобів, необхідних для нормальної життєдіяльності людини. Сума життєвих засобів мусить 
бути достатньою для підтримки працівника в стані нормальної життєдіяльності. 

 
Таблиця 1  

Динаміка показників заробітної плати та індексу споживчих цін в Україні в  2006-2008 рр.[5] 
Роки Показники 2006 2007 2008 липень 2009 

Індекси споживчих цін (грудень до грудня 
попереднього року), % 111,6 116,6 122,3 108,2 

Мінімальна заробітна плата, грн. 400 460 545 630 
Середньомісячна заробітна плата в 
промисловості, грн. 1212 1554 2017 2117 

Індекси реальної заробітної плати (грудень до 
грудня попереднього року), % 111,7 110,3 97 89 

 
Досліджено, що зростає рівень середньомісячної і мінімальної заробітної плати, але при цьому індекс 

споживчих цін також збільшується. Визначено, що мінімальна заробітна плата за ці роки зросла майже у 1,5 раза (з 
400 грн. до 630 грн., а середньомісячна майже у два (1212 грн. до 2117 грн.) (рис. 1).  

                                                           
© Подлужна Н.О., Кузьміна Т.Л., 2009 
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Встановлено, що ріст споживчих цін сповільнився (у липні 2009 р. він менш ніж чотири роки назад 
(108,2%)), але рівень реальної заробітної плати з 2008 р. носить негативну тенденцію. У таких умовах заробітна 
плата не може виконувати головну свою функцію – відтворювати робочу силу, а разом з цим зменшується значення 
стимулюючої функції. З кожним роком плани виконання робіт зростають, витрати зусиль збільшуються, а реальна 
заробітна плата зменшується, що призводить до демотивації. У таких умовах необхідно знайти засоби, які сприяли 
підвищенню мотивації при незмінності витрат підприємства. 
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Рис. 1. Динаміка показників заробітної плати та інфляції в Україні в 2006-2009 рр. 
 
Велике значення в змістових та процесуальних мотиваційних теоріях займала заробітна плата, її 

організація, вибір форм та систем, встановлення загального рівня та диференціації залежно від професії, 
кваліфікації, важливості працівника для організації, оскільки гроші у вигляді заробітної плати є найбільш 
очевидним і до цього часу найпоширенішим способом, яким можна винагородити співробітників, але це  
стримує роботодавця, який прагне скоротити витрати (рис. 2). 

Мотиваційними важелями при так званому традиційному підході служать форми та системи оплати праці, 
що розробляються з метою заохочення старанності, пунктуальності працівників. Особливо виділяються 
індивідуальні стимули, акцент робиться на відрядність у формі погодинної заробітної плати для робочих й 
оплати по заслугах для керівників. Метою такої системи є уникнення саботажу, надмірної плинності та 
утримання ключових кадрів. 

Відповідно до концепції «людських відносин» підходи до матеріального стимулювання помітно 
змінюються. Цілі всього процесу матеріального стимулювання – винагородити за високі досягнення в роботі, 
підкреслити групову солідарність, підтримати задоволеність працею. При організації заробітної плати акцент 
робиться на «справедливій винагороді», що пов'язано із оцінкою робіт, заохочуються співпраця, лояльність, 
ретельність, ініціативність, високі досягнення працівника. Особливо виділяються групові або колективні 
преміальні системи з акцентом на додаткові виплати. Це націлене на підтримку задоволеності роботою. 
Розрахунки базуються на оцінці обов'язковості, групової продуктивності, аналізу заробітної плати й додаткових 
виплат. Досить часто виділяються групові або бригадні винагороди. Якщо ви маєте доступ до індивідуального 
стимулювання, то воно не повинно вступати в суперечності з груповими інтересами, при цьому наголошується 
на високих досягненнях у роботі, творчій ініціативі, готовності до сприйняття групових цілей. 

Ці підходи до матеріального стимулювання працівників практикують в прибуткових організаціях 
промислово розвинених країн. При цьому виконується основне завдання – забезпечити виконання робіт персоналом 
таким чином, щоб допомогти організації реалізувати свої цілі, що спрямовані на отримання максимального 
прибутку [1, С.30].  
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Рис. 2. Відношення робітників та роботодавців щодо реальної заробітної плати на (на основі [3]) 
 
Тому підходи необхідно корегувати для нашої країни, оскільки становлення в Україні ринкової економічної 

системи не завершилося, а також утворення нової організації заробітної плати. Правильна організація оплати праці 
передбачає додержання певних принципів. 

1. Принцип оплати праці за кількість і якість – означає, що при оплаті праці повинні враховуватися кількість 
виробленої продукції і складність її виготовлення, важливість, якісні характеристики. 

2. Принцип підвищення рівня оплати праці – означає наскільки зростає продуктивність праці, настільки ж 
підвищується заробітна плата працівників. 

3. Принцип державної політики в оплаті праці проявляється в тому, що основні питання регулювання оплати 
праці вирішуються урядом – розміри тарифних ставок, посадові оклади, всі елементи тарифної системи, коефіцієнти, 
надбавки до заробітної плати встановлюються в централізованому порядку.  

Встановлено, що дотримання цих принципів значно ускладнюється в умовах економічної кризи, що 
вимагає від підприємців економічних рішень щодо скорочення витрат, і на персонал у тому числі. Роботодавцям, 
які не бажають звільняти персонал, але відчувають тимчасові труднощі з його зайнятістю та виплатою зарплатні, 
доцільно докладніше розглянути питання оптимізації витрат на оплату праці. 

Законодавчі основи регулювання фонду оплати праці на підприємствах. Законом України «Про оплату праці» 
передбачено, встановлення мінімальної заробітної плати на галузевому та професійному рівнях за розмірами не нижче 
120% розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на національному рівні [6]. Та це не єдина обов’язкова 
виплата. Навіть у разі нагальної необхідності роботодавець не має права позбавити працівників мінімальних 
державних гарантій. Відповідно до ст. 12 Закону, до них належать оплата деяких видів праці, ряд гарантій і 
компенсацій. Вони можуть лише знизитися в зв'язку зі зниженням окладу, оскільки обчислюються, виходячи з 
його розміру. 

Отже, дії роботодавця можуть бути спрямовано на зниження або скасування премій, доплат, бонусу тощо, 
встановлених ним з власної ініціативи, а також на зменшення розміру зарплати, звичайно, до встановленого 
законодавством мінімуму. 

Встановлено, що система та розміри оплати праці (у тому числі заохочувальні та компенсаційні виплати, 
оскільки вони входять до складу зарплати) належать до суттєвих умов праці. Порядок їх зміни передбачено ст. 32 
Кодексу Законів про працю України (КЗпП)[7]. Виняток становить лише порядок внесення змін до колективного 
договору, передбачений самим же договором. Але у вугільній промисловості, колективний договір стримує 
галузева угода. Також складності очікують тих, хто підписав генеральну чи регіональну угоди. В цьому 
випадку роботодавець може знизити тільки ті виплати, що не зазначені в угоді. 

Так, за загальним правилом, роботодавець може змінити розмір зарплати тільки за згодою працівників і 
профспілки. Але й це не завжди легко. Необхідно наказом затвердити зміни зарплати, ознайомити робітників, 
внести відповідні поправки в усі внутрішні документи, акти, положення, тощо. 

Відповідно до ст. 12 Закону «Про оплату праці» до мінімальних державних гарантій належать: 
- оплата праці за понаднормову роботу (у подвійному розмірі окладу), роботу в свята і вихідні (у 

подвійному розмірі окладу), за час простою не з вини працівника (не менше 2/3 окладу), у випадку 
виробництва браку не з вини працівника (не менше 2/3 окладу), оплата праці неповнолітніх при скороченому 
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робочому дні; 
- оплата щорічних відпусток, оплата під час виконання державних обов'язків (середній заробіток 

зберігається), при підвищенні кваліфікації, проведенні медичного огляду (середній заробіток зберігається), 
оплата донорів (середній заробіток зберігається), оплата працівників, переведених за станом здоров'я на 
роботу, що оплачується нижче (ст.114 КЗпП), тимчасово переведених в якості переміщення (ст. 114 КЗпП), 
оплата праці деяких категорій жінок (середній заробіток зберігається), під час виробничого навчання (середній 
заробіток зберігається та доплата на розсуд роботодавця); 

- гарантії й компенсації працівникам у разі переїзду на роботу в іншу місцевість, у випадку службових 
відряджень, роботи в польових умовах [8]. 

Але при цьому треба пам’ятати, що скорочення заробітної плати може призвести до великої плинності 
кадрів. Доцільно провести збори робітників, на яких докладно роз’яснити, для чого вводяться такі міри. За 
умов скорочення оплати праці необхідно звернути увагу на нематеріальне стимулювання.  

Існує також такий метод скорочення витрат на заробітну плату як скорочений робочий день. Крім того 
можна ввести скорочений робочий тиждень, особливо якщо підприємство не безперервного виробництва. 

Крім того, перш ніж приступати до зменшення заробітку, роботодавцям варто подумати про скорочення 
витрат, що не пов'язані з доходами всіх працівників безпосередньо (про скорочення представницьких витрат 
деяких співробітників, зменшення бюджету на навчання, корпоративні заходи). 

Регулювання фонду оплати праці на вугільних підприємствах. Шахта «Південнодонбаська №3» є однією з 
високопродуктивних шахт в Україні по видобутку вугілля. Вона належить до ДП «Донецька вугільна коксова 
компанія» та ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» без права юридичної особи, до складу яких 
належить одинадцять шахт. 

Основним документом щодо регулювання фонду оплати праці на підприємстві є Положення про оплату 
праці робітників ДП «Донецька вугільна енергетична компанія» ВП «Шахта «Південнодонбаська №3». Цим 
Положенням встановлено, що оплата праці здійснюється у погодинно-преміальній та відрядно-преміальній 
системах. Відрядно-преміальна система застосовується у тих випадках, коли є можливість точного обліку 
обсягів робіт, що виконано при відповідності до норм виробітки. В усіх інших випадках застосовується 
погодинно-преміальна система. 

Визначено, що в 2008 р. відбувається збільшення обсягу фонду оплати праці на шахті 
«Південнодонбаська №3»на 51060,3 тис.грн. у порівнянні з 2007 р. На основі факторного аналізу фонду 
оплати праці встановлено основні фактори, що впливають на його зміну, основними серед яких є: за 
рахунок зміни чисельності працівників відбувається збільшення фонду оплати праці на 5828,15 тис. грн., 
за рахунок зміни коефіцієнту доплат – на 1288,39 тис.грн., за рахунок зміни середньої заробітної плати – 
41764,8 тис. грн. При цьому, недоцільно зменшення фонду оплати праці за рахунок зміни середньої 
заробітної плати, тому основними резервами економії повинні бути зменшення чисельності працівників 
на базі удосконалення організації праці та виробництва, а також контроль за рівнем додаткових виплат. 

Для умов шахти «Південнодонбаська №3» розроблено рекомендації щодо оптимізації фонду оплати праці: 
1.зменшити витрати, що не призначені для виплат персоналу; 
2.зменшити (або скасувати) заохочувальні та компенсаційні виплати, що не передбачено в законодавстві як 

гарантії, а також знизити розмір власного окладу. 
3.зменшити тривалість робочого дня або тижня. 
На підприємстві існує така структура фонду оплати праці (табл. 2). 
Від скасування виплат, що не передбачено законодавством підприємство має ефект в 2009 р. 4562,4 тис. 

грн., що становить 3,6% від фонду оплати праці. При необхідності додаткових коштів пропонується скоротити 
робочий тиждень, що обумовить зменшення фонду оплати праці на підприємстві. 

Шахта «Південнодонбаська №3» – підприємство вугільної промисловості, попит на продукцію якого 
майже повністю залежить від металургійної галузі. Так, головні споживачі продукції шахти – металургійні та 
коксохімічні заводи (напр., Авдієвський КХЗ). За умов економічної кризи відбулося різке падіння 
металовиробництва, що обумовило зниження попиту на вугільну продукцію приблизно на п’яту частину від 
попереднього обсягу. Тому для інженерно-технічних працівників підприємства рекомендовано скоротити 
робочий тиждень до 6 днів на тиждень. 

Так як шахта працює на безперервному циклі, пропонується скорочення інженерно-технічного 
персоналу. При скорочені робочого тижня на один день відбудеться зниження фонду оплати інженерно-
технічним працівникам на п’яту частину, і становитиме в 2009 р. 16747,7 тис. грн. 

Від запропонованих заходів в цілому шахта має економічний ефект 8749,3 тис. грн. Але слід зауважити, 
що ці нововведення є змінами суттєвих умов праці й вимагають застосування спеціальної процедури. Наприклад, 
не можна скасовувати або скорочувати розмір мінімальних державних гарантій, що є законодавчо 
обов’язковими. Їх розмір буде змінюватися автоматично, внаслідок зміни розміру окладу. 

Встановлено, що низький рівень заробітної плати працівників, що обмежено державною тарифною 
системою, сформував відповідні правила поведінки підприємств. При використанні дешевої робочої сили, 
вони не прагнуть до реального підвищення продуктивності праці. Вигідно використовувати дешеву праці, 
посилювати її інтенсивність. Ця обставина значною мірою сповільнила оновлення виробництва, сприяє 
надмірному старінню та зносу основних фондів, яке досягло у вугільній промисловості України понад 50%. 
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Таблиця 2 
Фонд оплати праці робітників ш. «Південнодонбаська №3» в 2006-2008 рр. 

Роки 
Показники 

2006 2007  2008  20091  
Фонд оплати праці по шахті, всього, тис. 
грн., в т.ч. 75538 74864,1 125924,4 117175,1 

Оплата гірникам очисного забою 15925 14774,9 19788 19788 

Оплата прохідникам 11159 12053,4 16152 16152 
Оплата інженерно-технічним 
працівникам 12695 11113 20934,6 16747,7 

Заохочувальні та компенсаційні виплати, 
тис. грн., в т.ч. 1021 927,5 4790,1 227,7 

Премії за виконання особливо важливих 
завдань, тис. грн. 725,5 716,1 4562,4 - 

1 – Прогнозне значення з урахуванням впровадження рекомендацій 
 

Дешева робоча сила зумовила не лише низький рівень продуктивності праці й відносно високі ціни, 
а й значною мірою визначила низьку якість продукції, негативно впливаючи на ситуацію, що склалася на 
споживчому ринку [2, 11]. 

Оплата праці повинна використовується як найважливіший засіб стимулювання зростання праці, 
прискорення науково-технічного прогресу, підвищення якості продукції, підвищення ефективності 
виробництва і зміцнення дисципліни. Оплата праці здатна поєднати інтереси трудових колективів з 
державними інтересами. Тому потрібно розробляти такі методи, які б зберегли реальну вартість 
заробітної плати в умовах кризових явищ. 

Висновки. 1. Досліджено, що заробітна плата не виконує своїх економічних функцій в умовах 
фінансово-економічної кризи національної економіки України. Але для того, щоб не відбулася демотивація 
трудових ресурсів, необхідно забезпечити умови для їх зацікавленості у праці при незмінності витрат 
підприємства. 

2. Визначено основні нормативно-правові документи щодо регулювання формування фонду оплати праці 
на підприємстві. Встановлено, що скорочення заробітної плати може призвести до великої плинності кадрів. 
Доцільно провести збори робітників, на яких роз’яснити, для чого вводяться такі міри. За умов скорочення 
оплати праці необхідно звернути увагу на нематеріальне стимулювання.  

3. Рекомендовано зменшення фонду оплати праці на вугільних підприємствах за рахунок виплат, що не 
передбачено законодавством України, та скорочення робочого тижня. Встановлено, що за умови введення 
рекомендацій досягається скорочення фонду оплати праці, яке дасть змогу зберегти чисельність персоналу ДП 
«Донецька вугільна енергетична компанія» ВП «Шахта «Південнодонбаська №3». 

 
РЕЗЮМЕ 
Обґрунтовано можливі заходи щодо формування фонду оплати праці на вугільних підприємствах на прикладі ДП 
«Донецька вугільна енергетична компанія» ВП «Шахта «Південнодонбаська №3» (Україна, Донецька область), 
серед яких є зменшення витрат, що не призначені для виплат персоналу, заохочувальних та компенсаційних 
виплат та тривалості робочого дня або тижня. Проаналізовано мотиваційні функції заробітної плати в умовах 
фінансово-економічної кризи в України. Досліджено законодавчі основи регулювання фонду оплати праці на 
вугільних підприємствах.  
РЕЗЮМЕ 
Обоснованы рекомендации по формированию фонда оплаты труда на угольных предприятиях на примере ГП 
«Донецкая угольная энергетическая компания» ОП «Шахта «Южнодонбасская №3» (Украина, Донецкая 
область), среди которых уменьшение затрат, не предназначенных для выплат персоналу, компенсационных 
выплат и длительности рабочего дня или недели. Проанализированы мотивационные функции заработной 
платы в условиях финансово-экономического кризиса в Украине. Исследованы законодательные основы 
регулирования фонда заработной платы на угольных предприятиях. 
SUMMARY 
Based on recommendation of the forming of payment fund of labour on coal enterprises on the example of GP 
«Donetsk coal power company» OP «Mine «Yuzhnodonbasskaya 3» (Ukraine, Donetsk area) between of, which 
decreasing of the expenses, not used for payments to the personnel, compensative payments and duration of working 
day or week is among. The motivational functions of salary are analysed in the conditions of financial and economic 
crisis in the Ukraine. Legislative bases of adjusting of wage-fund are investigational on coal enterprises. 
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АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА УКРАИНЫ 
 

А.О. Васильченко, аспирант Донецкого национального университета    ⋅ 
 

Тенденции современного развития экономической ситуации в Украине характеризуются 
высоким динамизмом в пользу строительной отрасли Украины, а также обострением конкурентной 
борьбы в сфере данного сегмента рынка товаров и услуг. Приобретают признаки комплексности, 
обоснованности, а также взаимопричинности процессы во внешней среде. Эти явления и 
обуславливают необходимость научного поиска новых механизмов и методов стратегического 
управления, основой которого является разработка стратегии предприятия. 

Данная проблема не является новой, вопросами ее исследования, разработки 
методологического и практического инструментария занимался ряд выдающихся ученых, как 
отечественных, так и зарубежных, среди них: П. Друкер, Ф. Котлер, И. Ансофф, М. Портер, М.И. 
Круглова, А.А. Томпсон, В.О.Василенко, Х. Виссеми, В.М. Геец, Н.М. Ушакова, А. Чендлер, А.В. 
Шегди и другие. 

Отечественный и зарубежный опыт изучения проблем развития предприятия позволяет 
выделить ряд базовых стратегий. Но, вместе с этим, система стратегий каждого отдельного 
предприятия характеризуется определенными особенностями, поскольку они обосновываются 
многими факторами, среди которых влияние внешней среды на механизмы деятельности отдельного 
предприятия и его собственный ресурсный потенциал, а также особенности реакции субъектов 
хозяйствования на сигналы рынка. Следовательно, научно-методические рекомендации обоснования 
выбора стратегий для ряда предприятия должны рассматриваться через призму отраслевой 
принадлежности. 

В условиях ускоренного динамизма современной экономики необходимо находить более новые 
и эффективные стратегии управления деятельностью предприятий. В связи с экономическим 
кризисом, снизившим спрос на продукцию строительной индустрии, необходимо более углубленно 
изучить формирование маркетинговых стратегий предприятий строительной отрасли Украины.   

Целью написания данной работы является процесс разработки теоретико-методологических и 
практических основ формирования стратегий развития предприятий строительной отрасли.[1] 

Современное экономическое состояние отечественных предприятий строительной отрасли 
характеризуется неустойчивыми тенденциями развития, что в основном обуславливается рядом 
причин, среди которых сезонное колебание спроса и невозможность создания запасов специфической 
продукции данного вида, увеличение цен на товары у услуги отрасли данного вида в связи с 
кризисным состоянием экономики страны, недостаточный уровень качества обслуживания при 
невысокой эластичности спроса по цене, а также организационный консерватизм процесса 
управления. Ситуация также усложняется нестабильностью внешней среды, несогласованностью 
процессов, которые происходят внутри самих предприятий, не адекватному рыночным условиям 
управлению хозяйственной деятельностью предприятий. Для обеспечения эффективного 
функционирования предприятий строительной индустрии возникает необходимость научного 
обоснования стратегий их развития, которые определяются передовым мировым опытом и 
эффективной практикой отечественных предприятий, являющихся лидерами на локальных рынках. 
Научная идея формирования стратегий развития строительного комплекса должна базироваться на 
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комплексном, системной подходе к решению проблем, а также сбалансированности их развития с 
внешней и внутренней средами. 

В прошедшем году на рынке недвижимости наблюдалась следующая тенденция: существенный 
рост цен на жилье и спрос превышал предложение. Покупатели инвестировали имеющиеся средства 
в недвижимость. Подобный ажиотаж наблюдался по всей стране, лидером по числу заключаемых 
сделок и росту цен традиционно оставался Киев. По выводам специалистов строительной отрасли 
прошлый год стал завершением циклического колебания на рынке недвижимости, начавшегося более 
пяти лет назад. Хотя и на сегодняшний день положение на данном рынке все еще не 
стабилизировалось. Так как за последние годы произошло множество событий как в отечественной 
экономике, так и в мировой в целом. Это повлекло за собой существенные колебания во всех 
отраслях экономики, в том числе и на предприятиях строительной индустрии. Для того, чтобы 
прогнозировать будущее развитие отрасли, необходимо проанализировать ситуацию, сложившуюся в 
прошлом. 

За всю историю независимой Украины было несколько существенных колебаний стоимости 
жилья. В начале и середине 90-х годов в связи с массовой приватизацией и накоплением 
определенными слоями населения первичного капитала, который вкладывался в недвижимость, цены 
на нее постоянно росли. Пик пришелся на середину 1998 года. Постепенно предложение превысило 
спрос, и уже к началу 1999 года начался обратный процесс: по всей Украине жилье стало 
стремительно дешеветь. А из-за финансового кризиса в августе 1998 года в России, косвенно 
коснувшегося и нашей страны, произошел обвал цен на рынке недвижимости, который достиг пика в 
конце 1999-го - начале 2000 года. По сравнению с показателями 1998 года цены в среднем снизились 
на 40-50 процентов. Ситуация начала меняться только в конце 2000-го. После периода относительной 
стабильности жилье вновь начало дорожать, и этот процесс продолжается до сих пор. Причем еще 
год назад большинство экспертов склонялись к мнению, что в начале 2003 года цены на 
недвижимость стабилизируются, однако этого не произошло. В 2004 году цены на жилье 
увеличились еще на 30-40 процентов. Специалисты в области строительной индустрии заявляли, что 
стоимость квартир на вторичном рынке неоправданно завышена и дальше увеличивается в стоимости 
жилье просто не может. Но их мнение было ошибочным. [2] 

В 2005 году впервые за всю историю Украины как независимого государства произошел 
стремительный рост цен на жилье. В начале 2005 года рынок недвижимости пережил серьезное 
потрясение. Это связано с тем, что с 1 января вступил в силу ряд статей закона о подоходном налоге, 
регулирующих порядок взимания данного налога при купле-продаже, дарении или наследовании 
недвижимости. Согласно закону, ставка налогообложения объектов, приобретенных до 2004 года и 
продаваемых после 1 января 2005 года, составляет 1 процент их стоимости. В случае, если площадь 
реализуемой недвижимости больше 100 квадратных метров, продавец платит 1 процент налога за 100 
метров и 5 процентов с прибыли, полученной за площадь, превышающую 100 метров. При продаже 
недвижимости, купленной после 1 января 2004 года, ставка налога может достигать 13 процентов.[2] 

Введение налога фактически на все операции с недвижимостью привело к тому, что люди 
перестали продавать и обменивать жилье. Число сделок сократилось в восемь-десять раз. Причина 
произошедшего в том, что после введения налога значительно увеличились расходы. В данный 
момент дополнительные затраты при операциях с недвижимостью, по оценкам экспертов, в 
большинстве случаев достигают 4,8 процента суммы сделки и являются самыми высокими в мире. 
Например, в России такие расходы составляют лишь 0,8 процента, в США - 0,5 процента, в Дании - 
2,3 процента стоимости имущества. Устанавливая столь низкие затраты при переходе права 
собственности, государство стимулирует оборот недвижимости, получая при этом налоги от 
сопредельных рынков: строительных и отделочных материалов, мебели и так далее. В данном случае 
к высоким расходам добавился еще и налог. 

В зарубежных странах основным является налог на недвижимость, а не на операции с ней. 
Таким образом защищены интересы небогатых людей. Ставка зависит от размера и стоимости 
недвижимости, находящейся в собственности человека. Причем до определенного показателя налог 
не взимается. В конечном итоге, налог на недвижимость платят только люди, достаток которых выше 
среднего. По прошествии трех месяцев рынок находился в состоянии стогнации.. Квартиры 
продавали только те люди, кому по каким-либо причинам срочно были  необходимы средства. 30 
марта 2005 года Верховная Рада, внеся поправки к закону о госбюджете, до конца года наложила 
мораторий на спорные статьи о подоходном налоге. 

После этого на рынке произошел взрыв активности, что стало одной из причин стремительного 
роста цен на жилье. Однако необходимо исследовать также другие факторы. Так, в апреле 
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существенно поднялись цены на мясо и бензин, а к концу месяца резко упал курс доллара. 
Необходимо было вложение средств, самое надежное из которых – закупка недвижимости, особенно 
закупка Киевского жилья. И не только потому, что это действительно один из наиболее надежных 
способов сбережения средств, а также потому, что на отечественном рынке это один из наиболее 
распространенных способов и потому, что еще не достаточно развита система инвестирования 
средств в ценные бумаги. Например, европейцы и американцы имеют возможность покупать ценные 
бумаги либо инвестировать в перспективные проекты, а большинство украинцев это сделать не 
могут. Естественно, чем выше спрос, тем больше стоимость. Начался ажиотажный, экономически 
необоснованный, рост цен на киевскую недвижимость. Ежемесячно квартиры дорожали на 5-8 
процентов. Даже в разгар отпускного сезона не произошло традиционного "замирания" рынка. Число 
сделок не сократилось, и рост цен не только не остановился, но и, наоборот, ускорился. В августе 
некоторые квартиры подорожали на 10 процентов. [2] 

Однако, в сентябре темпы роста стоимости жилья упали, и квартиры подорожали на 3-4 
процента, а в октябре цены практически остановились. Многие эксперты связывают это с 
политическими факторами. В первую очередь с отставкой правительства. Но я считаю, что стоимость 
жилья, особенно в домах советской постройки, уже абсолютно не соответствовала его качеству. 
Поэтому в ноябре-декабре начали дешеветь квартиры в "хрущевках" и старых панельных 
девятиэтажных домах, то есть в домах, эксплуатационный ресурс которых практически исчерпан. В 
среднем цены упали на 5-10 процентов. В столице, например, есть несколько новых домов, в которых 
стоимость квадратного метра площади достигает 10 тысяч долларов.  

Рассмотрим ситуацию с иностранным инвестированием в Украине, так как в период кризиса 
она является наиболее актуальной. 

Реалии современного рынка недвижимости Украины существенно отличаются от условий 
рынков недвижимости развитых стран. Однако в глазах отечественных и иностранных инвесторов, 
данное обстоятельство является скорее достоинством, чем недостатком. Так как на развивающихся 
рынках норма прибыли на вложенный капитал существенно выше, чем на развитых. Естественно, в 
Украине значительно выше и риски, сопровождающие любой девелоперский проект, однако при 
грамотном подходе вполне реальна их минимизация. 

В настоящее время в Украине достаточно участников рынка недвижимости, желающих 
инвестировать проекты в сфере недвижимости. В то же время представители риэлторских, 
консалтинговых и инвестиционных компаний предлагают потенциальным инвесторам большое 
количество девелоперских проектов. Однако профессионально разработанных и инвестиционно 
привлекательных проектов на отечественном рынке недвижимости очень мало, так как подавляющее 
большинство подобных предложений являются не проектами, а идеями, требующими серьезной 
проработки. Для того чтобы даже, на первый взгляд, гениальная идея стала проектом, она должна 
быть проанализирована с точки зрения ее инвестиционной привлекательности. Кроме того, 
необходимо провести целый ряд подготовительных мероприятий, чтобы вышеупомянутая идея стала 
для инвесторов привлекательным проектом. 

Как показывает практика, именно на первоначальном этапе, подавляющее большинство 
интересных идей теряют сою привлекательность в глазах потенциальных инвесторов. Чаще всего это 
происходит вследствие двух причин:  

1) низкая степень проработки презентуемого проекта не позволяет инвестору составить 
объективное мнение о его инвестиционной привлекательности; 

2) использование в качестве исходных данных недостоверной информации приводит к грубым 
искажениям в расчетах финансовых показателей. Выявление подобных фактов в результате 
независимого анализа приводит к дискредитации любого, даже потенциально интересного, проекта в 
глазах инвестора. 

Основными факторами, характеризующими привлекательность любого инвестиционного 
проекта, выступают доходность и уровень риска. Не являются исключением и девелоперские 
проекты. В то же время отличительная черта проектов в сфере недвижимости - сложности с 
проведением быстрого и объективного анализа их инвестиционной привлекательности. Для того, 
чтобы провести расчет потенциальной доходности девелоперского проекта, необходимо 
предварительно проделать огромную работу по сбору исходных данных (в частности, стоимости 
проектных и строительно-монтажных работ, согласований и разрешений, технических условий и т. 
д.). При этом подавляющее большинство необходимых для расчета цифр объективно появляется 
только в процессе разработки проекта. Например, точная стоимость необходимых строительно-
монтажных работ может быть получена только после получения технических условий, а также 
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разработки и согласования рабочего проекта. Соответственно, на практике, на проведение 
вышеуказанных работ уходит от 6 месяцев до полутора лет. 

Таким образом, получаем своеобразный замкнутый круг. Достоверная информация для 
принятия решения об участии в проекте необходима инвестору как можно скорее, но получить ее 
можно в лучшем случае через несколько месяцев, затратив при этом немало средств. В частности, в 
общей величине инвестиций в проект затраты на предпроектные, подготовительные, проектные 
работы, различного рода согласования и разрешения составляют в среднем 15-20%, что в денежном 
выражении составляет десятки и сотни тысяч "условных единиц". В данной ситуации становится 
понятной осторожность инвесторов, которые стремятся минимизировать свои риски, и предпочитают 
"входить" в девелоперские проекты на стадии их активной реализации, чаще всего уже на этапе 
строительства. Именно на этой стадии замыкается круг, так как до стадии активной реализации 
проект кто-то должен довести, вложив вышеупомянутые 15-20%. В то же время ввиду относительной 
молодости у подавляющего большинства отечественных риэлторских, консалтинговых и 
инвестиционных компаний, выступающих основными генераторами девелоперских проектов, таких 
средств в настоящее время просто нет. К сожалению, банки также с большой осторожностью 
подходят к инвестированию девелоперских проектов, закладывая повышенный риск в стоимость 
денег и выдвигая огромные и практически невыполнимые требования к залогу, что делает даже 
самый интересный проект нерентабельным.[3] 

По данным Госкомстата в Украине в январе ускорились темпы снижения цен на строительно-
монтажные работы до 0,5% по сравнению с декабрем 2008 года, тогда как в декабре 2008 года 
снижение составляло 0,3% по сравнению с ноябрем 2008 года. 
Главная причина удешевления строительно-монтажных работ – снижение цен на стройматериалы и 
металл, в основном отечественного производства. При этом падение цен на недвижимость опережает 
темпы падения цен на СМР, достигая 10-15% в месяц. В результате в некоторых регионах жилье на 
первичном рынке сегодня упало в цене ниже себестоимости его возведения 

Официально по данным Госкомстата, по видам экономической деятельности наибольшее 
снижение цен на строительно-монтажные работы в январе-2009 зафиксировано в сфере сельского и 
лесного хозяйства, а также предоставления коммунальных и индивидуальных услуг, деятельности в 
сфере культуры и спорта (по 1,9%).  По видам зданий и сооружений снижение цен на СМР в январе-
2009 в сфере жилых и нежилых зданий составило по 0,4%, тогда как в декабре-2008 цены на СМР в 
сфере жилых зданий оставались без изменений, нежилых зданий – снизились на 0,5%. По данным 
Министерства статистики Украины на рынке жилья Украины наблюдаются следующие изменения.  

Таблица 1  
Жилищный фонд Украины 

Количество квартир, всего,тыс 
из них 

Го
ды

 

Весь 
жилищный 
фонд, общая 
площаь 
млн.м² 

В среднем 
на одного 
жителя Всего Одно-

комнатных 
Двух- 

комнатных 
Трех- 

комнатных 

Четыре 
и 

более 
комнат 

Количество 
семей 

одиночек, 
которые 

находились 
на 

квартирном 
учете на 

конец года, 
тыс 

Количество 
семей, 
которые 
получили 
жилье. 

Площадь на 
протяжении 
года, тыс 

1990 922,1 17,8 17656 х х х х 2638 235 

1991 932,7 18,0 17827 х х х х 2728 179 

1992 944,7 18,2 17947 х х х х 2696 166 

1993 960,6 18,5 17978 х х х х 2636 144 

1994 962,9 18,7 18021 х х х х 2578 104 

1995 978,3 19,2 18303 3557 6766 6199 1781 2411 82 

1996 995,2 19,7 18565 3633 6930 6190 1812 2297 56 

1997 1002,6 20,0 18784 3662 7010 6262 1850 2164 47 

1998 1008,4 20,2 18858 3675 7027 6278 1878 2029 37 

1999 х х х х х х х х х 

2000 1015,0 20,7 18921 3677 7046 6299 1899 1765 32 

2001 1026,1¹ 21,0 18960 3676 7063 6301 1920 1624 29 

2002 1031,7 21,3 19023 3692 7098 6303 1930 1533 25 

2003 1035,7 21,6 19049 3702 7106 6303 1938 1460 25 
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2004 1040,0² 21,8 19075 3699 7118 6308 1950 1414 23 

2005 1046,4² 22,0 19132² 3697 7132 6331 1967 1323 20 

2006 1049,2² 22,2 19107² 3688 7112 6313 1987 1300 20 

2007 1057,6² 22,5 19183² 3693 7127 6339 2006 1252 17 
1) Начиная с 2001 года общая площадь определяется с учетом летних помещений с 

установленными понижающими коэффициентами. 
2)  К общей площади жилого фонда и количество квартир, включая данные предприятий-

банкротов и тех, которые полностью прекратили деятельность.[4] 
 
Данные о количестве действующих сегодня в Украине строительных предприятий и 

организаций весьма противоречивы. По данным Министерства статистики, на 1 января 2007 года на 
территории Украины действовало 3,3 тыс. подрядных строительных предприятий различных форм 
собственности и организационно-правовых форм хозяйствования. По данным же, полученным в 
Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, только по состоянию на сентябрь 
2006 года действовало 4190 строительных предприятий, и при этом наблюдается тенденция к 
увеличению их количества. 

Одним из самых реальных объяснений такого расхождения в цифрах, на наш взгляд, является 
то, что не все предприятия представили отчеты о своей деятельности, по которым в Министерства 
статистики составляются сводки. Как показывают данные Министерства статистики, безусловным 
лидером в Украине является частный строитель. Больше половины (если точнее — 51%) общей 
площади жилых домов введено строительными структурами частной формы собственности, 27% — 
построили государственные организации и предприятия, 22% — сдали подрядчики с коллективной 
формой с собственности. Всего же предприятиями негосударственного сектора выполнено 75% 
объема подрядных работ, хотя они составляют 85,2% общего количества подрядных предприятий. 
При этом необходимо учитывать, что в среднем численность работающих в подрядных организациях 
негосударственных форм собственности, как правило, на порядок меньше, чем в государственных, 
это же относится и к управленческому аппарату.[5] 

Анализируя тенденции предыдущих лет и уходящего года, можно говорить о том, что 
вкладывать инвестиции в недвижимость было и будет выгодно. Вопрос только в том, какой возврат 
вложенных средств ожидает инвестор.  

Жилой сегмент недвижимости предполагает быстрый возврат инвестиций, а коммерческая 
недвижимость – это долгосрочное вложение средств. 

На сегодняшний день рынок жилой недвижимости предлагает большое количество вариантов – 
по площади, по ценам, по району расположения. Однако, многие застройщики в последнее время все 
чаще идут на более льготные условия. Кроме того, часто стали внедряться разнообразные акции по 
снижению цен. На самом деле, такой ход не совсем корректен и удачен. Ведь приобретение квартиры 
не является стихийной покупкой, а серьезно спланированным и детально изученным шагом. Даже 
если другой застройщик в рамках акции предлагает более льготные условия, вряд ли потенциальный 
покупатель изменит свое решение о выбранном варианте за столь короткое время в сторону другого 
варианта. Не исключено, что такие случаи имеют место, но период проведения акции никак на это не 
влияет. Кроме того, есть еще один нюанс. На фоне массовой политики льготных акционных условий, 
стали появляться заключения аналитиков о падении цен на жилую недвижимость в 2009 году. Однако 
необходима научная аргументация данного аспекта. В первую очередь потому, что строительство – 
это достаточно долгий и финансово сложный процесс, себестоимость которого рассчитывается 
задолго до начала продаж и в котором стоимость квадратного метра закладывается с самого начала. 
Стихийное изменение цены может повлечь за собой изменение всей схемы финансирования. Более 
того, утверждения того, что спрос на рынке жилой недвижимости превышает предложение, также не 
является корректным до конца. Так называемый спрос, на который часто ссылаются при анализе 
рынка, на самом деле не спрос – а желание. Спрос должен рассчитываться исходя из реальной 
покупательской способности потребителя – если потребитель может и хочет заплатить достаточно 
большую цену за квадратный метр жилья, рыночная стоимость которого значительно превышает 
возможности покупателя, то его волеизъявление является желанием, которое не совпадает с его 
возможностями. А спрос должны формировать люди, имеющие не просто желание, а еще и реальную 
возможность приобретать квадратные метры по предложенным рынком стоимостям. 

 По данным причинам продажи жилья идут значительно медленнее. Если ранее квартиры 
успешно продавались еще на этапе проектирования, то на сегодняшний день много нереализованных 
квартир в домах, в которых закончились отделочные работы. Поэтому, в будущем году спросом 
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будут пользоваться площади жилой недвижимости по более низкой цене, которую будут готовы 
заплатить потребители.  

Что касается рынка коммерческой недвижимости – действительно ощущается дефицит 
офисных и торговых площадей по тем ценам, которые формируют предложение на рынке. 
Покупатель готов их заплатить, и спрос в этом сегменте рассчитывается верно – он действительно 
превышает предложение. Наиболее привлекательными в будущем году будут сегменты офисной и 
торговой недвижимости по причине высокого спроса на их площади и из-за того, что многие 
заявленные проекты так и не были выведены на рынок в 2007 году. Кроме того, в 2009 году будет 
иметь место переход к мультиформатным проектам, которые позволяют инвесторам минимизировать 
риски и расширять круг потенциальных потребителей. 

Рынок складской недвижимости – это достаточно автономный сегмент, который развивается 
ровными темпами. В 2009 году можно прогнозировать отсутствие каких-либо бурных всплесков 
падения и роста на рынке складской недвижимости. Основными тенденциями будут - улучшение 
качества объектов и набора предоставляемых услуг, а также смещение объектов в регионы. 

Что касается коттеджной недвижимости, то ажиотаж вокруг нее постепенно будет спадать, так 
как, за последние 2 года было заявлено и введено большое количество проектов. Актуальными будут 
оставаться предложения премиум-класса. 

Рынок недвижимости был и остается привлекательным для инвесторов. Однако на рынке в 2008 
году прослеживались некоторые не совсем положительные моменты. Среди них можно отметить 
небольшой выбор предложений инвестиционно-привлекательных объектов в столице. В регионах 
таких проектов несомненно больше, в связи с этим в 2009 году будет иметь место концентрация 
инвестиций в регионы – при чем не только в восточные города, с населением более одного миллиона, 
а и в более мелкие города западной, южной и центральной Украины. Еще одной проблемой на рынке 
недвижимости является несовершенство банковской системы при работе с инвестиционными 
проектами и очень жесткие условия кредитования компаний, которые берут средства для развития 
определенного проекта недвижимости. При этом банков на Украине, которые в состоянии 
кредитовать крупные проекты недвижимости - единицы. 

Еще одним важным вопросом остается - состояние цен и арендных ставок на 2009 год. На 
сегодняшний день аналитики не могут сделать четких прогнозов – одни утверждают, что цены будут 
падать, другие настаивают на возрастании цен. Оценивая ситуацию на других рынках мира, даются 
следующее заключение – падение цен на рынке недвижимости возможно только в случае 
возникновения внутри страны экономических или финансовых катаклизм. Как пример, можно 
привести ситуацию, сложившуюся на рынке финансовых услуг США – кризис ипотечного 
кредитования. В нашей стране, исключая разного рода кризисы, как потенциально возможные, 
предпосылок для падения цен на первичном рынке недвижимости нет. Цены могут 
стабилизироваться, могут расти, но падение цен не прогнозируется. На вторичном рынке ситуация 
совсем другая. Ценовая политика вторичного рынка не привязана к системе финансирования и может 
реагировать на колебания достаточно стабильно – в случае падения интереса к объекту 
недвижимости снижать цену. 

В целом, на 2009 год существует множество инвестиционно-привлекательных проектов 
коммерческой и жилой недвижимости и если политическая ситуация в стране стабилизируется, то на 
рынке будет прослеживаться положительная тенденция развития.[6] 

Таким образом, для улучшения эффективности функционирования строительной отрасли 
Украины необходимо структурное реформирование экономики в пользу отраслей 
непроизводственной сферы обуславливает необходимость научного обоснования стратегии развития 
предприятий строительной отрасли в условиях рыночной среды. Направления дальнейшего развития 
предприятий строительной отрасли должны определяться через призму способности их адаптации к 
требованиям внешней среды. Поэтому главным пунктом формирования стратегии развития 
предприятий строительной отрасли является определение перспективных направлений 
хозяйственной деятельности на основе постоянного мониторинга предпринимательской среды, 
определения приоритетных методов стратегического управления и способностью мыслить на 
перспективу. С целью повышения эффективности управленческих решений и приведения процесса 
формирования стратегии развития предприятий строительной отрасли в соответствие с требованиями 
внешней среды – структурированности, систематизированности и упорядочиванию этапов 
проведения стратегического анализа факторов субъектов хозяйствования строительной отрасли 
Украины. С данной точки зрения необходимо обосновать методические подходы относительно 
применения того или иного стратегического планирования и разработать методический 
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инструментарий проведения SWOT-анализа. Одним из механизмов развития строительной отрасли 
является стратегия реструктуризации, которая реализуется на уровне предприятия независимо от 
типа, объемов хозяйственной деятельности, форм собственности и административно-правовых норм 
хозяйствования. Для определения альтернативных путей развития хозяйственной деятельности с 
учетом ресурсных возможностей субъектов рынка строительного хозяйства необходимо разработать 
модель процесса внутренних  процессов реструктуризации в предприятиях строительной индустрии. 
В современных экономических условиях в основе построения этой модели должна быть 
диверсификация спроса строительных услуг как составляющей комплекса реструктуризации.  
 
РЕЗЮМЕ 
Розглянуто процес розробки теоретико-методологічних та практичних основ формування стратегій розвитку 
підприємств будівельної галузі. 
РЕЗЮМЕ 
Рассмотрен процесс разработки теоретико-методологических и практических основ формирования стратегий 
развития предприятий строительной отрасли. 
SUMMARY 
Process of working out of theoretical-methodological and practical bases of formation of strategy of development of the 
enterprises of building branch is considered. 
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У період економічного піднесення очевидною стала суперечність між новими ринковими відносинами 

та існуючою в Україні інституційною системою, яка весь час відстає від бурхливого перебігу економічних 
перетворень та технологічного розвитку і фактично їх гальмує. Тому наявність «правильних» вказівок на 
необхідність «утворення інститутів трансферу технологій з науково-технічного сектору в промисловість, 
формування інфраструктури інноваційної взаємодії для розвитку кооперативних відносин між бізнесом 
(виробництвом) та державним науково-технічним сектором»[1] «провисає в повітрі», не знаходячи практичного 
втілення. Розв’язання цієї суперечності вимагає проведення глибоко структурованої, адекватної новим реаліям 
економічного життя технологічної політики та регулювання міжнародного трансферту технологій. 

Ефективність управління сферою технологічного розвитку з необхідністю позначається на усіх 
соціально-економічних параметрах, на якості зростання. Так, незважаючи на те, що протягом останніх років в 
економіці України спостерігалися певні позитивні зміни, питома вага високо- та середньотехнологічних галузей 
у промисловості залишається набагато нижчою, ніж у розвинутих країнах Західної Європи, Північної Америки, 
передових країнах Південно-Східної Азії та навіть в більшості країн Східної Європи. Крім того ці темпи, на 
жаль не зумовлені інноваційним розвитком галузі. Причому навіть зростання капіталовкладень, якщо воно має 
місце на певних проміжках часу та по окремих секторах, не супроводжується адекватною технологічною 
модернізацією та структурною перебудовою, обсяги виробництва високотехнологічної продукції залишаються 
вкрай низькими.  

Вивчення завдань державної політики в сфері міжнародної передачі технологій України повинно бути 
вмонтовано в контекст загальної інституційної стратегії у державі, яка, в свою чергу, має виходити з потреби 
активізації ролі держави та її компетентних інститутів. Слід розуміти, що таких основних макроекономічних 
засобів, як регулювання облікової ставки (дисконтна політика, здійснювана центральним банком); 
встановлення і зміна розмірів мінімальних резервів, які фінансові інститути країни зобов'язані зберігати в 
центральному банку; операції державних установ на ринку цінних паперів, зокрема емісія державних 
зобов'язань, торгівля ними і погашення, є недостатньо для проведення ефективної регулятивної політики, 
забезпечення сталого розвитку та оптимізації місця економіки країни в системі міжнародного поділу праці.  

До основних виробників і споживачів технологічних інновацій відносяться науково-технічні 
організації, промислові підприємства і малі наукоємкі фірми. В Україні частка інноваційно активних структур є 
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дуже низькою і складає, згідно різних оцінок, від 5 до 7% від загальної кількості промислових підприємств, тоді 
як в розвинутих країнах Заходу вона досягає 65-85%. Причому дані, що наводяться в офіційній статистиці, не 
вповні відповідають числу малих фірм, які фактично займаються високотехнологічним бізнесом. Згідно деяких 
експертних оцінок, ці цифри завишені на порядок. Здебільшого такі структури працюють в машинобудуванні і 
металообробці, легкій, деревообробній і харчовій промисловості.  

Взагалі, найслабкішими місцями вітчизняної промисловості можна вважати: 
• загальне достатньо серйозне технологічне відставання від світового рівня; 
• низький рівень управління і організації, особливо в управлінні фінансовими 

ресурсами; 
• невідповідність структури промислового виробництва параметрам, 

характерним для економік розвинутих індустріальних країн; 
• відсутність відповідної інфраструктури і навиків збуту продукції і її 

обслуговування; 
• слабка інвестиційна активність і бюджетний дефіцит. 

Тому завданнями економічної реформи в Україні є переведення національного господарства на більш 
інтенсивний шлях розвитку і підвищення ефективності використання ресурсів (матеріальних та інтелектуально-
інформаційних) за допомогою інтеграції в систему міжнародного поділу праці. Одним з найважливіших 
інструментів рішення цих завдань могло б стати, за прикладом інших країн, активізація діяльності у сфері 
міжнародного руху технологій і зокрема залучення іноземних інвестицій для отримання новітніх технологій, 
нарощування об'ємів експорту інформаційно місткої продукції оброблювальної промисловості, а також 
економічно виправданого імпортозаміщення.  

Слід констатувати, що на сьогоднішній день поставлені завдання не виконані. Міжнародно-
коопераційні науково-технічні проекти реалізуються у мінімальному обсязі, об'єм і структура інвестицій, що 
залучаються до країни, не відповідають її потребам (фактично іноземні інвестиції ніяк не впливають на 
науково-технічний розвиток держави), а економічна ефективність їх використання залишає бажати кращого. 
Тому перед Україною все ще стоїть завдання забезпечити такі сприятливі зовнішні умови для формування в 
країні глобально конкурентоспроможної економіки ринкового типу, яка гарантувала б максимальний 
економічний ефект від її участі в міжнародному поділі праці. Це означає зведення до мінімуму ризику 
подальшої інтеграції країни в світову і регіональну економіку, створення передумов розширення експорту і 
раціоналізації імпорту в країну, протидії дискримінації вітчизняних виробників і експортерів, формування 
сприятливого режиму залучення іноземних інвестицій в реальний сектор, і передусім – до пріоритетних сфер 
економіки країни.  

Надії на те, що кошти, необхідні для оплати масового імпорту передової технології, може дати експорт 
сировини, невеликі та навіть примарні. Вони обмежені не тільки величиною експортних сировинних ресурсів, 
але і ємністю ринків самих західних країн, нездатних поглинути той наплив низько технологічної продукції, що 
необхідний для одержання помітного ефекту від експортоорієнтованої стратегії. 

Зростання української економіки, загострення конкуренції та прихід на національний ринок західних 
компаній, тенденція до створення єдиного фінансово-інформаційного простору, вимагають від українських 
компаній швидкого реагування на зміни ринкового середовища. Причому конкурентоздатними виявляються 
саме компанії, що мають достатню гнучкість та динамічно розвиваються, яким вдалося скоротити витрати і 
підвищити ефективність бізнесу.  

Відкритому, динамічному бізнесу необхідна стабільна, надійна, відкрита, гнучка і багатогранна 
платформа технологічного розвитку. Такі інтеграційні і прикладні платформи вже існують в Україні. 
Використання єдиної комплексної технологічної інфраструктури забезпечує гнучкість всієї складної 
екосистеми бізнесу і вирішує проблеми інтеграції саме з погляду  бізнесу. 

З методологічної точки зору, пошук шляхів оптимізації ролі держави в процесах руху технологій 
пов'язаний із розумінням того, що «країни як суверени національного та міжнародного економічного життя 
мають важелі впливу на характер міжнародного обміну технологіями, темпи НТП та продуктивність 
використання передових досягнень НДДКР в господарському житті». Причому «обов'язковим для країни, що 
прагне посісти більш вигідне місце в системі міжнародного поділу праці, є вироблення програм науково-
технічного розвитку та сприяння прогресивним видам виробництва, фундаментальній та прикладній науці» [2, 
с. 234].  

Переважна більшість підприємств добувної і обробної промисловості має застарілу виробничу базу і 
практично не здійснює модернізацію. На початку 90-х років ситуація різко погіршилася через загальний 
промисловий спад, наростання неплатежів, фінансової розрухи переважної більшості підприємств. Але й зараз, 
не зважаючи на формально сприятливі показники зростання, зокрема у 2004 та 2007 рр., в цілому наростає 
технологічний відрив вітчизняної промисловості від світового рівня. На жаль у даний період першочерговими 
стали найгостріші проблеми виживання, і ні про яку модернізацію за рахунок коштів підприємств здебільшого 
не йдеться (широкою практикою протягом ряду років є використовування амортизаційних фундацій на цілі 
споживання). Об'єм капіталовкладень до промислово-виробничих фондів скоротився за 90-е рр. приблизно в 6-
7 разів порівняно з дореформеним періодом, коли навіть при значних капіталовкладеннях збільшувалося 
технологічне відставання через «низьку якість» інвестицій, великі показники незавершеного будівництва. В 
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минулому десятиріччі разом з моральним критично наростав фізичний знос виробничого апарату в багатьох 
галузях він перевищив 60%, що зумовило неможливість випуску якісної продукції. 

Для того, щоб зберегти локомотиви економічного зростання, необхідно виправити ситуацію в 
найближчі роки, передусім в авіаційній промисловості, де через відсутність замовлень із сторони провідних 
авіакомпаній країни, відсутність кредитної підтримки відбувається заповнення національного ринку 
застарілими іноземними літаками. Тому, у практичному плані, для того, щоб авіаційна промисловість почала 
працювати з прибутком і самостійно забезпечувати модернізацію своїх потужностей, потрібно спочатку 
забезпечувати попит на устаткування і нову техніку, а потім надавати кредитну підтримку. Зокрема, в 
авіаційній промисловості одна з головних проблем – кредити на закупівлю нових літаків, запровадження 
механізму кредитування у формах державного лізингу, дотування процентних ставок або державних гарантій.  

Взагалі, необхідно враховувати, що у вітчизняному науково-технічному комплексі традиційно важливу 
роль відіграють підприємства, що знаходяться у загальнодержавній власності, причому таку ситуацію неслід 
розглядати, як негативну. Адже вона відповідає тому, що матеріально-технічна база науки, переважна частина 
вартості основних засобів досліджень і розробок в наукових організаціях в основному сконцентрована в 
державному секторі, причому здебільшого – у розпорядженні центру, а не регіонів. Але нажаль, сьогодні 
державний сектор науки в цілому не є оптимальним, причому згідно цілої низки наступних параметрів: 

• наявність в його великої кількості складі організацій, що не забезпечують ефективну 
реалізацію функцій держави, та не забезпечують необхідну якість послуг;  

• недосконала структура по організаційно-правових формах, що використовуються;  
• надмірні розміри й надмірна роздробленість, високе навантаження на систему управління;  
• недостатня ефективність використання державного майна, нераціональність майнових 

комплексів наукових організацій;  
• відсутність (недостатня значущість) у складі державного сектора науки ряду принципових 

елементів, що забезпечують функціональну і територіальну цілісність національної інноваційної системи;  
• неадекватність розподілу державних наукових організацій між центром та регіонами та, 

відповідно, диспропорційний розподіл повноважень між рівнями бюджетної системи;  
• низька бюджетна ефективність наукових організацій;  
• невисока результативність досліджень і розробок, що проводяться.  
Помилково вважати, що рівень матеріальних запасів і видобуток мінерально-сировинних ресурсів самі 

по собі становлять достатній внутрішній потенціал для створення ефективної та конкурентоздатної економіки, а 
також зміцнення позицій держави в цілому та її суб'єктів на міжнародних ринках.  Україна безумовно може 
вважатися непогано забезпеченою ресурсами державою. Її надра містять понад 200 видів різноманітних 
корисних копалин, причому у різні роки було відкрито близько 20 тис. родовищ корисних копалин. Маючи 
лише 0,4% світового суходолу і 0,7% населення світу, Україна виробляє до 5% світової мінеральної сировини і 
продукції та її первісної переробки. Крім того, енергетична залежність України є не стільки результатом 
поганої забезпеченості ресурсами, скільки енерговитратності її економіки. Взагалі, ситуація в Україні є 
типовою для країн регіону Східної Європи та колишнього СРСР, показники яких в плані енергомісткості 
виробництва є гіршими не тільки за показники розвинутих країн, але й країн, що розвиваються. 

В економічній літературі з цього приводу відзначається, що «до позитивних результатів взаємодії ТНК 
і країн з перехідною економікою можна віднести такі: розповсюдження досягнень науково-технічного 
прогресу; надання коштів і технічних засобів для модернізації місцевих галузей промисловості; створення 
нових робочих місць і підвищення рівня зайнятості місцевого населення; більш високий рівень заробітної плати 
і соціального забезпечення працівників, зайнятих у філіях і дочірніх підприємствах ТНК; підвищення рівня 
кваліфікації національних кадрів; сприяння входженню місцевих виробників у процеси міжнародної ринкової 
торгівлі» [3, с. 38–39]. 

Винаходи і відкриття поширюються у міжнародному масштабі у чотири основні способи:  
• запозичення (цілеспрямоване наслідування як поширене джерело культурних змін у країнах-

імітаторах, що означає, що в у реципієнтів уже існують групи або сили, зацікавлені в перенесенні чужої 
інновації, готові поширювати, упроваджувати і захищати культурну новину);  

• нав'язування (примушення, як явне так і приховане); 
• дифузія (стихійне розповсюдження інновацій від країн-донорів до країн-реципієнтів; при 

цьому, вигоди від переходу культурно-економічної новації повинні переважувати вигоди від її відкидання);  
• незалежні відкриття (поява одного і того ж самого винаходу в різних країнах незалежно одна 

від одної внаслідок дії одних і тих же потреб або об'єктивних умов).  
Проте, у цьому зв'язку виникає проблема із копіюванням. Адже буквальне копіювання, відтворення 

конкретних технологічних моделей та поведінкових алгоритмів, систем законодавства часто призводить до 
негативних результатів: «імплантовані елементи» з іншої культури виявляються дійсно чужими, не 
відповідними культурному контексту, актуальному механізму міжособистої взаємодії в соціальному 
середовищі, не виконуючі своїх функцій. Крім того, копіюючи чужі зразки реципієнт позбавляє себе 
можливості створити щось нове, досконаліше. І взагалі справедливою є теза про те, «що найбільшого 
економічного успіху досягають країни, які здатні органічно поєднувати свою культурну і релігійну специфіку, 
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традиції господарювання, духовний потенціал, етичні й естетичні цінності, національний характер і менталітет 
із новітніми підходами і методами перебудови економічної системи» [4, C. 279]. 

Інновації є новою якістю сучасної цивілізації, загальносвітовою тенденцією розвитку, що зумовлюється 
прискоренням НТП. Причому поганий інвестиційний клімат, незначні обсяги іноземних інвестицій хоча і є 
безумовно негативним фактором для інноваційного процесу, сам по собі ще не означає абсолютної 
безвихідності, оскільки досвід багатьох країн свідчить про те, що інноваційний процес інколи здійснюється і 
без залучення додаткових ресурсів, перш за все, в результаті більш повного використовування наявного 
економічного і наукового потенціалу. Дефіцит фінансових ресурсів в Україні є також своєрідною умовністю, 
оскільки є реальні резерви перенаправлення коштів, які циркулюють у спекулятивних сегментах національної 
економіки (зокрема у сері нерухомості), до реального сектору.  

Крім того, в якості капіталу слід розглядати наявний інноваційний ресурс у вигляді минулої праці, 
причому рівень використання таких ресурсів в окремих країнах світу і регіонах є нерівномірним і залежить від 
готовності конкретного суспільно-економічного середовища споживати інновації. Японія є типовим прикладом 
інноваційного шляху розвитку та вдалого використання інноваційного потенціалу. Її інноваційний потенціал 
використовується в межах 85%, в США – 60%, в Росії – 5%. Немає точних експертних оцінок щодо ситуації в 
Україні, але очевидним є те, що використання її інноваційного потенціалу не може перевищувати російський. У 
зв'язку з цим необхідні заходи, що забезпечують активне включення країни до системи світового, так би 
мовити, інноваційного поділу праці.  

Аналіз нововведень і конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку вимагає 
форсованого розвитку інновацій в базових галузях промисловості. Прийнятною формою для цього є 
різноманітні структури, апробовані світовою практикою, які дозволяють сконцентрувати фінансові і 
матеріальні ресурси саме на інноваційному розвитку.  

Поки що, на жаль, інноваційна система та інформаційно місткі сфери виробництва України не 
вдосконалюється у напрямку підвищення зрілості та зрощування науково-дослідницьких інститутів з 
конструкторськими та проектними організаціями, а системи НДДКР в цілому з виробництвом, як це має місце у 
ринково розвинутих країнах. Тому особливого значення набуває запровадження коопераційно-інноваційних 
проектів, які, з одного боку, є засобом передачі прогресивних методів організації наукомісткого виробництва, а 
з іншого – самі виступають засобами оптимізації такого виробництва.  

На початковому етапі, коли ще не «запущено» великомасштабні та перспективні проекти з 
міжнародного кооперування у галузі високих, які можуть постати локомотивами зростання національної 
економіки на інноваційній основі, технологій необхідно гарантувати збереження та примноження науково-
технічного потенціалу і сприяння реалізації найбільш значущих для держави перспективних науково-технічних 
і технологічних розробок високого ступеня готовності. Розвиток цього напряму надасть поштовх для створення 
цілої низки технологій і виробництв, які реалізують новітні технологічні устрої, і допоможе запобігти втраті 
науково-технологічних здобутків, накопичених в академічній і галузевій науці. З технічної точки зору має 
відбуватися підтримка за рахунок державних коштів низки проектів, що швидко окупаються, а також 
інноваційних проектів, які представляють найбільший інтерес для технологічного розвитку економіки в цілому, 
галузей та регіонів країни.  

Необхідно забезпечити створення достатніх правових і інституційних засад для розвитку інноваційної 
діяльності. Реалізація цього напряму передбачає зокрема розвиток регіональної нормативно-правової бази і 
підготовку пропозицій по вдосконаленню законодавства в інноваційній сфері. При підтримці органів державної 
влади необхідно здійснювати активне формування інноваційної інфраструктури, створювати регіональну 
інформаційно-маркетингову систему забезпечення інноваційної діяльності.  

В нормативних документах України в контексті завдань підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки, забезпечення сталих темпів економічного зростання, впровадження інноваційної 
моделі її розвитку було передбачено, що перехід до економіки, який має ґрунтутитися на наукоємних 
технологіях, з необхідністю включає в себе наступні складові: 

• забезпечення розвитку сприятливого для інновацій середовища, створення ринкової 
інноваційної інфраструктури; 

• розроблення та впровадження високих наукоємних конкурентоспроможних технологій у 
промисловості, обмін новітніми технологіями в агропромисловому комплексі; 

• посилення спроможності до генерування та розповсюдження знань шляхом поліпшення якості 
та забезпечення рівного доступу всіх верств населення до освіти, післядипломного навчання; 

• активізацію технологічного переоснащення всіх галузей виробництва шляхом застосування 
нових форм та механізмів, об’єднання зусиль науки, освіти та бізнесу, комерціалізації нових технологій, у тому 
числі використання лізингу, франчайзингу, венчурного фінансування та розвиток електронної комерції [5].  

Якщо казати про традиційні галузі, то безумовним імперативом є удосконалення структури 
промисловості шляхом створення умов для випереджаючого розвитку галузей з високим науково-технічним 
потенціалом, можливостями випускати інформаційно містку продукцію. З відповідних галузевих напрямів у 
якості найважливіших є літакобудування, суднобудування, автомобілебудування, виробництво засобів зв’язку 
та електронного устаткування.  

Важливою складовою участі України в процесах міжнародного руху технологій є отримання 
міжнародної технічної допомоги. Як відзначають вітчизняні експерти, «державна політика України у сфері 
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координації залучення, надання та використання міжнародної технічної допомоги спрямована на ефективне 
залучення її ресурсів до пріоритетних галузей української економіки, а також моніторингу та оцінки виконання 
проектів і програм МТД на території України». При цьому «з часу набуття Україною незалежності основними 
донорами, передусім США, Канадою, ФРН, Нідерландами, Великобританією, Швецією, Швейцарією, Японією, 
Європейським Союзом, ООН, виділено понад 5 млрд. доларів США для реалізації проектів МТД». Як відзначає 
І.Братко [6, c. 139], «договірно-правове регулювання міжнародного техніко-економічного співробітництва й 
нормативно-правове регулювання залучення, надання та використання міжнародної технічної допомоги 
взаємопов’язані і грунтуються на наступних підходах: 

1) міжнародні договори України з питань МТД, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, визначають загальні умови надання та використання ресурсів МТД, принципи співробітництва між 
сторонами та зобов’язання сторін; 

2) додаткові документи, що укладаються бенефіціарами або реципієнтами та донорами, у яких суб’єкти 
відносин визначають зміст та умови реалізації конкретних проектів у рамках програм співробітництва, що 
узгоджуються на міждержавному рівні». 

Метою вітчизняної інноваційної політики повинне стати створення ефективних механізмів 
використання вітчизняного інноваційного потенціалу, а також залучення сучасних іноземних технологій, які в 
поєднанні з традиційними потужностями та ресурсами, людським і науково-технічним потенціалом здатні 
підвищити загальну конкурентоспроможність України. Умовою такого розвитку повинні стати, по-перше, 
виділення декількох основних точок зростання серед конкурентоздатних вітчизняних високотехнологічних 
галузей; по-друге, глибока інтеграція ТНК в українську економіку, але у відповідності до національних 
інтересів держави.  
 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуто основні напрями та механізми передачі технологій України в контексті підвищення 
національної конкурентоспроможності. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены основные направления и механизмы передачи технологий Украины в контексте 
повышения национальной конкурентоспособности. 
SUMMARY 
In article the basic directions and mechanisms of a technological transfer of Ukraine in a context of increase of national 
competitiveness are considered. 
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капиталов. Поэтому политика, стимулирующая оживление и подъем, направлена на изменение конъюнктуры 
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этих рынков. Через систему этих рынков национальная экономика интегрируется в мировую экономику. Через 
фондовый, кредитный и валютный рынки происходят переливы капиталов между странами. В итоге произошла 
глобализация экономики. Глобализация, в свою очередь, приобщая национальную экономику к достижениям и 
динамике мировых рынков, создает неоспоримые преимущества, поднимает ее на качественно новый уровень 
по сравнению с автарктичным состоянием.  

Вместе с тем, по мере открытости, национальная экономика, еще относительно невысоко развитая, 
становится чувствительной к нестабильностям, которые постоянно возникают на мировых рынках. Поэтому в 
сложившейся кризисной ситуации возникла необходимость проведения исследования по выявлению 
последствий кризиса и мер его преодоления в экономике. 

 Значительный вклад в изучение вопросов исследования рынка капитала внесли такие отечественные и 
зарубежные ученые, как: Махмудов А. Г., Доронин И., Гальперин В. Н., Куртов М. И., Лоренс Дж. Гитман, 
Майкл Д. Джонк, Богачев С. В., Бударина Н. А., Губский Б. В., Семенов А. Г., Носкова И. Я., Красавина Л. Н., 
Жуков Е. Ф. и ряд других специалистов.     

Целью данной работы является исследование деятельности субъектов хозяйствования на рынке 
капитала в условиях экономического кризиса и экономико-правовые меры по преодолению его последствий. 

Современная украинская экономика – неконкурентоспособна по сравнению с западной. Причин тому 
несколько: от субъективных запущенность материально-технической базы производства, до объективных, 
связанных со значительно более высокими энергетическими и финансовыми затратами на производство 
единицы продукции.  

 
Рис.1. Энергоемкость ВВП различных стран мира 2004 г. в кг условного топлива на один доллар 

ВВП [1] 
 

Таким образом, как показано на рис. 1., энергоемкость ВВП Украины в 2004 г. в 2,6 раза превышала 
среднюю по миру. 

Кроме этого, если экономика развивается в направлении от сырьевой к  инновационной, то гривна 
может укрепляться и без ущерба для конкурентоспособности. К сожалению, этого не происходит.  

По мере развития инфляционных процессов в Украине реальный курс гривны начал снижаться, 
приближаясь к ее номинальному значению. Если бы при этом НБУ удерживал стабильный курс, то гривневая 
инфляция способствовала бы сокращению величины разрыва между реальным и номинальным значениями 
курса доллара. В итоге, снижались бы конкурентные преимущества украинской продукции, обусловленные 
искусственным занижением курса гривны по отношению к доллару. 

Кризисные явления в банковской сфере начали проявляться во второй половине 2008 года. Украинские 
банки, особенно, контролируемые иностранным капиталом, имели возможность легко получить дешёвые и, как 
правило, краткосрочные кредиты у иностранных банков, и за счёт этих ресурсов выдавать более дорогие и 
более долгосрочные кредиты в Украине. После начала ипотечного кризиса в США, ситуация начала постепенно 
меняться, поскольку западные банки вынуждены были повышать ставки по своим кредитам, что привело к 
удорожанию кредита украинских банков, сокращению кредитования строительства, особенно жилищного.  

Следствием сокращения доходов и невозможности взять кредит во время кризиса, девальвации гривни 
(и удорожания кредитов, взятых в иностранной валюте) стало резкое падение цен на приобретение и аренду 
недвижимости. Кризис в строительной индустрии Украины стал заметен уже в мае 2008 года, когда снизились 
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объёмы строительства. Спад в строительстве принял обвальный характер, сделал неизбежным углубление 
кризиса в металлургии, поскольку строительная отрасль являлась одним из основных потребителей металла. [3] 

Значительная зависимость украинской экономики от экспорта, в частности, металлургической 
продукции, осложнило протекание кризиса. Падение цен на украинскую металлургическую продукцию было 
связано с растущей конкуренцией производителей из Китая и сезонным сокращением спроса в основных 
странах-потребителях. В начале лета 2008 года рост цен на чёрные металлы замедлился, а в конце июля 
началось снижение цен на продукцию черной металлургии. В начале октября Минпромполитики Украины 
объявило о начале серьёзного кризиса в чёрной металлургии: было остановлено 17 из 36 украинских доменных 
печей, рассматривалась возможность полной остановки работы предприятий. Подтверждение этому мы видим 
на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Динамика производства стали в Украине 2008 г., млн. тонн 

В сентябре 2008 года началось падение курса гривни по отношению к доллару США, которое в октябре 
переросло в панику на валютном рынке. 

В ноябре-декабре многие коммерческие банки в одностороннем порядке подняли процентные ставки 
по ранее выданным валютным и гривневым кредитам — в среднем в полтора раза. По состоянию на 11 декабря 
по официальному (заниженному) курсу 7,47 грн./долл. валютные кредиты только физическим лицам составили 
191,7 млрд гривен, увеличившись со 130 млрд грн. в октябре исключительно за счёт падения гривны. [2] С 
ноября кредитование населения банками практически было прекращено. 

В течение 2008 года гривня девальвировала на 38 % по отношению к доллару США, что было лучшим 
показателем только по сравнению с исландской кроной и сейшельской рупией. [4] 

Экономический кризис продолжил развитие в течение 2009 года. За январь-апрель 2009 года падение 
промышленного производства в Украине составило 31,9 % в сравнении со средним показателем по  СНГ 9 %; 
прирост  инфляции составил 19,1 % (в годовом исчислении) в сравнении с 14 % инфляции по СНГ. [5] 

В январе-мае увеличился приток иностранных инвестиций, в основном в виде поддержки 
европейскими материнскими банками дочерних банков в Украине. Уже в апреле население начало больше 
доверять банковской системе, поскольку началось небольшое увеличение общего объёма депозитов. В июне 
правительство  Украины приняло решение о национализации трёх банков («Укргазбанк», «Родовид Банк», банк 
«Киев») путём вхождения в капитал этих банков, и снизил учётную ставку с 12 % до 11 %. 

По итогам работы в 1 квартале 2009 года около 40 банков Украины показали убытки, а за 1 и 2 квартал 
все банки Украины понесли убытки на сумму 10,2 млрд грн. (против 5,3 млрд грн. прибыли годом ранее). За 
январь-июль 2009 года чистый убыток украинской банковской системы в составил 18,361 млрд грн, что было 
связано с более высокими темпами роста расходов банков по сравнению с доходами. 

Опыт развитых стран свидетельствует, что самую важную роль в процессах инвестирования играет 
фондовый рынок, активное функционирование которого способствует привлечению, концентрации и 
перераспределению инвестиционных ресурсов в пользу перспективных отраслей экономики и отдельных 
предприятий. 

На нестабильные макроэкономические процессы соответственно отреагировал и фондовый рынок 
Украины. Источником привлечения финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг выступили такие виды 
ценных бумаг, как акции, облигации предприятий и инвестиционные сертификаты. 

В таблице 1. показано, что объем торговли ценными бумагами на фондовом рынке превысил объемы в 
таких сферах, как производство продукции сельского хозяйства, производство промышленной продукции и 
строительство. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика объемов торгов на рынке ценных бумаг, реализованной 

промышленной продукции (работ, услуг), продукции сельского хозяйства и строительства, млрд. грн. 
Годы 2004 2005 2006 2007 2008 

Объем торгов на рынке ценных бумаг 321,3 403,8 492,8 754,31 883,39 
Объем промышленной продукции 400,7 468,6 551,7 600,05 779,13 
Объем продукции с/х 83,5 92,5 94,3 109,85 150,85 
Объем выполненных строительных 
робот 31,5 40,02 38,03 53,68 64,36 

Общий объем выпуска ценных бумаг, зарегистрированных Комисией. Составил 577,38 млрд. грн. (рис. 
3). 

 
Рис. 3. Динамика объема зарегистрированных Комиссией выпусков ценных бумаг, млрд. грн. [6] 

 
В соответствии с законом Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в 

Украине» Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку осуществляет формирование и 
обеспечение реализации единой государственной политики косательно розвития и функционирования рынка 
ценных бумаг и их производных в Украине, а также координацию деятельности государственных органов в 
решении обозначенных вопросов. 

Важным фактором обеспечения реализации единой государственной политики на фондовом рынке 
является взаимодействие Комиссии с Кабинетом Министров Украины и Верховной Радой Украины. В 2008 
году Комисия принимала участие в разработке правительственных программ, среди которых концепция 
развития рынка капиталов в Украине. 

Необходимо отметить, о существовании такой проблемы на фондовом рынке, как незначительный 
удельный вес объемов торгов на организованном рынке ценных бумаг в общем объеме торгов в Украине. Так, с 
целью урегулирования обозначенной проблемы, статьей 24 Закона Украины «Об акционерных обществах»  
предусмотрено, что «общественное акционерное общество обязано пройти процедуру листинга и остаться в 
биржевом реестре хотя бы на одной фондовой бирже. Составление договоров купли-продажи акций 
общественного акционерного общества, которое прошло процедуру листинга на фондовой бирже, 
осуществляется только на этой фондовой бирже».  

В связи с необходимостью своевременного реагирования на кризисные явления в 2008 году были 
предприняты экономико-правовые меры по преодалению его последствий. 

В частности, с введением в действие Закона Украины «О внесении изменений к Закону Украины «Об 
институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные инвестиционные фонды)» в 
законодательном поле регулирования деятельности институтов совместного инвестирования должны 
произойти изменения, связанные с предоставлением возможности субъектам совместного инвестирования 
использовать по сравнению с существующими более гибкие нормы диверсификации активов институтов 
совместного инвестирования и дополнительные возможности в части использования инструментов фондового 
рынка при осуществлении ими совместного инвестирования.   

Также в 2008 году был принят Закон Украины «О внесении изменений к некоторым законодательным 
актам Украины относительно ответственности за правонарушения на рынке ценных бумаг». Основной целью 
этого закона является внедрение и усовершенствование административной и криминальной ответственности за 
использование ценными бумагами, за создание препятствий в доступе к информации об эмитентах ценных 
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бумаг и/или искажения такой информации. Данный закон должен привести к увеличению добросовестного 
отношения в совершении своей деятельности профессиональными участниками фондового рынка, а 
следовательно, и к увеличению уровня доверия к отечественному фондовому рынку в целом. 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуто діяльність суб’єктів господарювання на ринке капіталу в умовах економічної кризи і 
економіко-правові заходи щодо подолання його наслідків. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрено деятельность субъектов хозяйствования на рынке капитала в условиях экономического 
кризиса и экономико-правовые меры по преодолению его последствий. 
SUMMARY 
In the article is examined the activities of the entities in the capital market in the face of economic crisis and the 
economic and legal measures to overcome its consequences. 
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МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: МЕТОДИ, ФОРМИ ТА СТРАТЕГІЇ 
 
І.Ю. Гужва, аспірант кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу Українського державного 
університету фінансів і міжнародної торгівлі ⋅ 
 

Міжнародне співробітництво можна трактувати вияв кооперативних взаємодій в міжнародних 
відносинах. З часу закінчення другої світової війни у міжнародних відносинах значного поширення набула 
парадигма співробітництва, що істотно відрізняється від конвенційних договірних альянсів та коаліційних 
домовленостей, що укладалися до того часу між державами [1, c. 13]. 

Проблеми міжнародного економічного, науково-технічного та інвестиційного співробітництва широко 
розглядаються вітчизняними вченими (Антонюк В., Гальчинський А., Геєц В., Лук’яненко Д., Новицький В., 
Пахомов Ю., Поручник А., Румянцев В., Сіденко В., Філіпенко А. та інші). Практично всі відзначають, що 
сучасна парадигма міжнародного співробітництва має декілька специфічних рис, найважливішими з яких є 
наступні: 

- співробітництво засновано на сінергетичному партнерстві між країнами, яке визначає ефективний та 
гнучкий підхід до збільшення багатства всіх країн та кожної окремої країни; радикальний відхід від концепції, 
згідно з якою багатство народів ґрунтується на володінні та контролі за територією, людьми та ресурсами і яка 
сприяла запровадженню політики захвату та протекціонізму;  

- інформація розцінюється як живильне джерело нової системи міжнародних відносин; головною 
умовою міжнародного науково-технічного співробітництва є вільна та відкрита циркуляція інформації, яка має 
відповідати найвищим стандартам достовірності для всіх її потенційних користувачів;  

- вільна циркуляція ідей, товарів та послуг в рамках співробітництва, обмін інформацією здійснюється 
по міжнародних мережах, що з’єднують людей, установи та/або операції. 

Найвищим проявом цієї парадигми стало її відображення у системі норм, що містяться в Статуті ООН. 
Відповідно були сформульовані принципи міжнародного співробітництва, які було зафіксовано в Декларації 
про принципи міжнародного права 1970 року. На сьогодні до них відносять: 

- підтримка миру і безпеки;  
- загальна повага прав людини; 
- здійснення міжнародних відносин в економічній, соціальній, культурній, технічній і торговій галузях 

відповідно до принципів суверенної рівності і невтручання; 
- співробітництво з ООН і вживання заходів, передбачених її Статутом; 
- сприяння економічному зростанню у всьому світі. 
Серед напрямків міжнародного співробітництва найбільшого поширення набула співпраця в 

економічній, соціальній, культурній, технічній та торгівельній сферах.  
Головною детермінантою сучасного зближення форм життя народів і держав є новітні ресурси, що 

модифікують організаційно-господарські моделі функціонування економік різних країн. Матеріальні фактори, 
                                                           
© Гужва І.Ю., 2009 
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різноманітні ресурси становлять інтегративну, субстанційну основу поглиблення єдності світового 
господарства. Протягом усього XX ст. відбувався складний процес кристалізації економічної єдності планети 
на основі матеріальних джерел господарського розвитку, стрімкого нарощування електронних комунікацій, 
зростання відкритості і взаємозалежності країн у межах ринкової парадигми. 

Зближення якісних характеристик матеріально-речового і людського факторів сучасного виробництва 
відбувається насамперед внаслідок науково-технологічної революції, яка має всесвітній характер. 
Розвиваючись під визначальним впливом НТР, фактори виробництва, відповідно, теж набирають 
інтернаціонального, світового характеру. Вони стають універсальними.  

Науково-технічна революція вносить кардинальні зміни в систему сучасного виробництва. 
Найголовніші процеси пов'язані з широкою інтелектуалізацією виробництва, його дематеріалізацією, 
мініатюризацією, що виводить на перше місце в розвитку кожної країни високотехнологічні галузі. 

В сучасних умовах різко посилюється значення науково-технічних компонентів економічного 
зростання. Розширення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) потребує величезних 
фінансових витрат, дорогого устаткування, висококваліфікованих кадрів. Це змушує різних суб’єктів 
господарських та інших відносин брати участь у міжнародному науково-технічному поділі праці. Швидкий 
розвиток науково-технічного співробітництва значною мірою пов'язаний з істотними розходженнями в 
технічному рівні окремих країн.. 

Сучасне поглиблення міжнародного науково-технічного поділу праці приводить до дедалі більшої 
спеціалізації фірм у вузьких галузях науки і техніки. Обмін науково-технічними знаннями забезпечує окремим 
країнам, що не мають достатньо фінансових ресурсів для проведення НДДКР, досягнення високих темпів 
економічного розвитку за рахунок використання передових технологій інших країн. Кожна країна намагається 
розвивати, насамперед, високотехнологічні сфери. Саме в даному напрямку застосовуються різноманітні форми 
міжнародного співробітництва.  

В сучасній теорії міжнародних відносин виділяється велика кількість форм та типів міжнародного 
науково-технічного та інвестиційного співробітництва. В основі міжнародного співробітництва в 
високотехнологічних сферах лежать економічні аспекти, адже продукція цих галузей має постійно зростаючий 
попит та високу рентабельність, що забезпечує інвестиційну привабливість. 

Стійкі зв'язки між торговими партнерами забезпечують виробниче кооперування. Найпоширенішими 
видами його є підрядне кооперування, договірна спеціалізація, спільне виробництво. 

При підрядному кооперуванні одна зі сторін (замовник) доручає іншій (виконавцю) виконання певної 
роботи відповідно до обумовлених вимог (обсяг, термін, ціна та ін.). За необхідності замовник може передати 
підряднику технологію, креслення і специфікації, обладнання і матеріали. 

Договірна спеціалізація передбачає розмежування виконання окремих частин і етапів виробничих 
програм. 

Спільне виробництво організовується для здійснення конкретного економічного проекту щодо 
виробництва складних видів продукції. При цьому партнери тісно взаємодіють на всіх етапах, починаючи з 
НДДКР і до збуту та сервісного обслуговування. Таке співробітництво оформляється як тимчасово договірне 
об'єднання юридично самостійних фірм. Коопераційні зв'язки оформляються контрактом або протоколом про 
здійснення спільного виробництва. 

Однією із форм міжнародного співробітництва є операції з давальницькою сировиною. В угодах суб'єкт 
господарської діяльності, який надає сировину, виступає як замовник, а суб'єкт господарської діяльності, який 
здійснює переробку, обробку, збагачення чи використання сировини, як виконавець.  

Вищевказані форми співробітництва стосуються переважно виробничих та торгівельних аспектів щодо 
виробництва продукції у високотехнологічних сферах. Разом з тим особливої ваги в останні роки набуває 
співробітництво з обміну технологіями.  

На міжнародному ринку технологій передача технології здійснюється некомерційним і комерційним 
шляхом. 

Некомерційними формами технологічного обміну є: 
- технічні, наукові і професійні журнали, патентні видання, періодика й інша спеціальна література;  
- бази і банки даних;  
- міжнародні виставки, ярмарки, симпозіуми, конференції;  
- обмін делегаціями;  
- міграція вчених і фахівців;  
- стажування вчених і фахівців у фірмах, університетах, організаціях;  
- навчання студентів і аспірантів;  
- діяльність міжнародних організацій у сфері науки і техніки. 
До форм технології, що підлягає міжнародному обміну на комерційній основі, відносяться: 
І. Матеріальні види технологій: 
- підприємства “під ключ”;  
- технологічні лінії;  
- агрегати, устаткування, інструменти та ін. 
Цей тип технологічного обміну пов'язаний з прямими інвестиціями в будівництво, реконструкцію, 

модернізацію фірм і виробництв. 
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II. Нематеріальні види технологій: 
- патент - свідоцтво, яке видається відповідною державною установою винахіднику і засвідчує його 

монопольне право на використання цього винаходу;  
- ліцензія - дозвіл, який видається власником технології (ліцензіаром), захищеної чи незахищеної 

патентом, зацікавленій стороні (ліцензіатові) на використання цієї технології упродовж 
визначеного часу і за визначену плату;  

- копірайт - ексклюзивне право автора літературного, аудіо чи відео продукту на показ і відтворення 
своєї роботи;  

- товарний знак - символ (малюнок, графічне зображення, сполучення літер тощо) визначеної 
організації, що використовується для індивідуалізації виробника товару і який не може бути 
використаний іншими організаціями без офіційного дозволу власника;  

- ноу-хау – надання технічних знань, практичного досвіду технічного, комерційного, управлінського, 
фінансового й іншого характеру, що представляють комерційну цінність, застосовувані у 
виробництві і професійній практиці і не забезпечені патентним захистом. 

III. Послуги: науково-технічні, інжинірингові, консультаційні, навчання персоналу та інше. 
За призначенням технології підрозділяється на технології продукції, технології процесів, технології 

управління (менеджменту та маркетингу). 
Виділяють також внутріфірмовий обмін технологіями, міжфірмові угоди про обмін технологіями, 

міжфірмові поставки машин, обладнання та іншої промислової продукції, які супроводжуються передачею 
технології [2, с. 40]. 

Глобалізація істотно вплинула на міжнародне науково-технічне середовище та, відповідно, на форми і 
методи співробітництва. Міждержавне і міжфірмове співробітництво в більшій мірі поступається науково-
технічній співпраці в рамках ТНК, мережевих міжнародних бізнесових утворень та стратегічних альянсів. 
Глобалізація в світовій інноваційній сфері проявляється насамперед у зростанні частки закордонного 
фінансування наукових досліджень у більшості розвинутих і нових індустріальних країнах, у створені більшого 
числа міжнародних дослідницьких підрозділів ТНК у сприятливих для такої діяльності регіонах. У середньому 
в країнах ОЕСР частка закордонного фінансування наукових досліджень і розробок складала на початок ХХІ ст. 
приблизно 10% [3, с. 29]. 

Сучасна типологія функціонального призначення закордонних науково-технічних досліджень та 
розробок (НТ) має наступний вид. 

1. Адаптація й удосконалення продуктів чи технологій ТНК до місцевих умов (постачальникам, 
споживачам, стандартам); 

2. Створення нових продуктів чи істотна зміна їхніх споживчих властивостей відповідно до місцевих 
запитів; 

3. Раціоналізація власних НТ – використання закордонних НТ філій для посилення позицій 
материнської компанії; 

4. Стратегічні НТ – моніторинг закордонних досягнень для одержання конкурентних переваг. 
Найбільш амбіційні корпорації додають до цієї типології і більш високі цілі – створити глобальну 

корпоративну культуру (“ІВМ”), внести свій внесок у глобальну науку (“SONY”). 
ТНК відкривають закордонні дослідницькі підрозділи (лабораторії, інститути, тощо) насамперед для 

забезпечення потреб власних виробничих потужностей, створених у відповідних країнах. Основна функція 
таких підрозділів – розробка товарів компанії відповідно до місцевих потреб чи розробка нових продуктів і 
технологій для місцевого ринку. У більш довгостроковому плані мета таких закордонних підрозділів націлена 
на підтримку і модернізацію технологічної бази компанії за кордоном. В усіх цих випадках основний потік 
знань і інформації йде з центрального наукового центра у закордонний. Існують і інші ситуації, коли відкриття 
дослідницького підрозділу передує початку виробничої діяльності і фактично готує для нього умови. 
Закордонні науково-технічні філії відкриваються також через особливі обставини, наприклад, лабораторії 
британських фармацевтичних компаній у Малайзії по вивченню тропічних хвороб, або американського 
підрозділу в Бангалоре, де праця програмістів на порядок дешевше, ніж у США. 

Останнім часом усе частіше діяльність закордонних підрозділів націлена саме на використання 
глобального науково-технічного потенціалу, включаючи залучення висококваліфікованих науково-інженерних 
кадрів, участь у виконанні і фінансуванні спільних наукових проектів. У цьому випадку метою ТНК є 
подолання вузьких місць чи недоліків у власних дослідженнях і пошук нових можливостей для посилення 
технологічних компетенції компанії шляхом створення нових контактів, реалізації проектів у принципово 
новому для компанії інтелектуальному середовищі.  

Інша особливість глобалізації науково-дослідницьких стратегій останніх років зв'язана зі зміщенням 
глобальних стратегічних цілей корпорацій. Перша стадія глобалізації, коли ТНК поширювалися по світу в 
основному для розширення своєї економічної діяльності шляхом організації нових виробничих площадок, 
створення нових регіональних відділень у “чистому полі”, завершилася. Друга стадія зв'язана з тим, що в 
сучасній теорії фірми називають “захистом ключових компетенцій” компанії. Для цієї мети ТНК направляють 
свої інвестиції насамперед на злиття і поглинання.  

Поглинаючи потенційного чи реального конкурента, зливаючись з ним, корпорації здобувають і 
відповідні науково-дослідницькі підрозділи. У наукомісткій сфері це особливо характерно для фармакології, 
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галузей зв'язку, біотехнології. Для цих же галузей властива й інша глобальна тенденція – формування 
різноманітних неформальних угод, альянсів для проведення спільних наукових досліджень, реалізації найбільш 
ризикованих наукомістких проектів.  

У сучасній світогосподарській сфері зовнішньоекономічні зв'язки національних економік охоплюють 
ширший, ніж раніше, спектр взаємодій: торговельний обмін переріс у науково-технологічне та інвестиційне 
співробітництво, тобто склалася нова модель таких зв'язків. Але для України (як і в 90-х роках) притаманною є 
торговельно-посередницька модель, яка не дозволяє нам активно включатися до сучасних моделей 
міжнародного економічного, науково-технічного та інвестиційного співробітництва, а саме вони є найбільш 
перспективним, зважаючи на складну природу відносин глобального, регіонального та національного 
контекстів міжнародної економіки та політики. Як відзначає Онищенко В. сьогодні конкуренція здійснюється 
не стільки між товарами та послугами, як між різними моделями бізнесу. При цьому в якості конкурентних 
переваг у бізнесі розглядаються нові технології управління і знання персоналу. Стратегії, які забезпечують 
успіх, у все більшій мірі фокусуються не на самій компанії, а на мережах компаній, які здійснюють спільний 
бізнес. Тобто через співпрацю можливо отримати певні конкурентні переваги, які будуть збалансовані з 
конкурентними перевагами мережевих партнерів. Науково-технічне співробітництво може бути найбільш 
ефективно реалізовано через входження та активну співпрацю підприємств, їх кластерів та бізнес-угрупувань 
саме у такі мережі [4, с. 12]. 

В останні десятиріччя мережеві форми міжфірмової ринкової кооперації заявили про себе в практиці 
господарювання розвинутих країн як про явище, що розвивається дуже динамічно та інтенсивно. Ця тенденція 
неухильного зростання стійких міжфірмових альянсів у вигляді мереж (мережевої співпраці та кооперації) 
фіксується дослідженнями сучасних галузевих, національних та міжнародних ринків. Фахівцями наводяться 
дані минулого десятиріччя про середнє щорічне зростання на 25% кількості мережевих альянсів в економіці 
європейських країн. Що характерно, ці темпи не тільки зберігаються, але мають тенденцію до збільшення 
(OECD, 2005). Серед американських компаній, приміром, спостерігаються 50-відсотковий приріст стратегічних 
альянсів. У рамках економічної діяльності між економічними агентами формуються стійкі, стабільні, 
передбачувані та відтворювані в часі й просторі зв’язки взаємодії. 

У міжнародній практиці стратегічні альянси (союзи) виникли у 80-ті роки ХХ століття та були однією з 
форм організації партнерських відносин між декількома сторонами. Мотиви їх створення – об’єднання зусиль 
та, відповідно, компенсація слабих сторін підприємства у протистоянні з конкурентами. 

Прискорення розвитку технологій веде до нових вимог до товару, обумовлених, зокрема, інвестиціями 
у продукцію та придбанням ноу-хау. При цьому, відповідно, ризики та витрати виробництва скоріше долаються 
спільними зусиллями. 

Підприємства, які входять до альянсу, не передбачають об’єднання власності, а укладають між собою 
угоду про спільну підприємницьку діяльність на міжнародному ринку. Схожі структури мають високий 
структурний та культурний гетерогенний рівень та пред’являють підвищенні вимоги до інтеграційного 
менеджменту учасників альянсу. В угоді визначають умови фінансування спільної діяльності, отримання та 
порядок розподілу прибутку, а також можливі ризики та їх розподіл між партнерами стратегічного альянсу 
(СА). 

Мережі, що виникли в результаті створення СА, входять до консолідуючої фази росту, яка обумовлена 
наявністю знань, досвіду, взаємного навчання, можливостей сучасних інформаційних та комунікаційних 
технологій. Поряд із безпосередньою економічною вигодою, яка випливає із загальної підприємницької 
діяльності, в центрі СА стоїть інтернаціоналізація та використання компетенції їх учасників.  

До дієвих форм міжнародного науково-технічного співробітництва слід віднести угоди про 
співробітництво, які на компенсаційній основі передбачають поставку іноземним партнерам на умовах кредиту 
комплектного обладнання, науково-технічних та інжинірингових послуг з подальшим його погашенням коштом 
виручки від зустрічної поставки виробленої на цьому обладнанні продукції (компенсаційні або офсетні угоди). 

Офсетні угоди (offset agreements), як правило, відіграють значну роль у технічному та економічному 
розвитку країн, активно залучених до міжнародного військово-технічного співробітництва. Але, на наш погляд, 
принципи офсетних угод можуть бути покладені і у інші сфери міжнародного співробітництва, наприклад, такої 
як науково-технічна співпраця у сфері ядерної енергетики і, зокрема, в питаннях виробництва і реалізації 
ядерного палива та збереження його відходів.  

Офсет (offset) – це компенсація з боку постачальника замовнику продукції у вигляді зустрічних 
торгівельних або інвестиційних замовлень. Виходячи з цього в контексті договорів, скажімо, закупівлі 
Україною “свіжого” ядерного палива передбачити у офсетній угоді залучення українських компаній до 
виробництва палива, або зобов’язання щодо продажу експортеру чи зберігання відпрацьованого ядерного 
палива, або інвестиції у безпеку ядерних реакторів тощо. 

Офсети мають багато форм. За класифікацією, прийнятою у США, існують прямі, непрямі й 
непов’язані офсети. Прямими вважаються офсети, які передбачають залучення оборонної промисловості 
країни-імпортера до виробництва імпортованої продукції (субпідряди, прямі інвестиції). Непрямі офсети не 
мають безпосереднього відношення до виробництва імпортованої продукції, проте реалізуються у сфері 
оборонного виробництва. Непов’язані офсети зазвичай стосуються цивільного виробництва і набувають форм 
зустрічної торгівлі (зустрічні та зворотні закупівлі, бартер, клірингові операції). В країнах ЄС використовується 
більш проста класифікація. Розрізняються прямі (що стосуються імпортованої продукції) та непрямі (всі інші) 
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офсети. Як правило, офсетні вимоги висуваються урядом країни-замовника (імпортера). Але необхідно 
зазначити, що висування урядом вимог по офсетах з міжнародних субпідрядів на рівні господарюючих 
суб’єктів є небезпечною практикою, оскільки це перешкоджає природній міжнародній кооперації. Проте, якщо 
йдеться про консорціуми, які представлені головним підрядчиком у країні-замовниці, то до іноземних компаній 
може бути висунута обов’язкова умова про участь в такому консорціумі у вигляді надання офсету. 

Сфера ядерної енергетики відзначається значною активністю міжнародного науково-технічного та 
інвестиційного співробітництва. Це обумовлене не тільки підвищеними вимогами до ядерної безпеки, а й 
значними обсягами наукових робіт, витратами на наукові дослідження та створення специфічних умов для 
розвитку галузі. Сьогодні, у всьому світі спостерігається феномен “ядерного ренесансу” - різке посилення 
інтересу різних держав до можливостей ядерного енергозабезпечення економіки. Особливо виразно цей 
феномен виявляється в бурхливо зростаючих азіатських країнах. Водночас і Україна не стоїть осторонь цих 
процесів.  

26 квітня 1986 року аварія на Чорнобильській АЕС поставила перед світом цілий ряд питань, 
пов’язаних з перспективами розвитку ядерної енергетики. Вона засвідчила, що будь-які аварії на атомних 
станціях не можуть бути локальними. Наслідки аварії на ЧАЕС вийшли за межі однієї держави і наочно 
продемонстрували необхідність міжнародного співробітництва в ядерній енергетиці.  

У 1957 році в рамках Організації Об'єднаних Націй було створено міжнародне агентство з атомної 
енергії (МАГАТЕ), яке відразу ж стало провідним світовим урядовим форумом науково-технічного 
співробітництва в галузі мирного використання ядерної технології. Водночас, потрібно відзначити, що питання 
безпеки експлуатації АЕС не зайняли в цій співпраці належного місця і лише після Чорнобильської аварії були 
висунуті на перший план. Саме з МАГАТЕ Україна співпрацювала відразу ж після аварії. І лише через декілька 
років співробітництво вийшло за межі МАГАТЕ.  

Необхідно зазначити, що міжнародне співробітництво України зі світовою спільнотою в сфері ядерної 
безпеки на сьогодні вийшло за рамки безпосередньо Чорнобилю. Наприклад на сьогодні Україна є учасницею 
п'яти міжнародних конвенцій, що стосуються питань ядерної та радіаційної безпеки: 

- Конвенції про оперативне оповіщення про ядерні аварії;  
- Конвенції про допомогу у випадку ядерної аварії чи аварійної ситуації (компетентним 

національним органом з питань виконання цієї Конвенції є Мінпаливенерго України);  
- Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу;  
- Віденської Конвенції 1963 року про цивільну відповідальність за ядерну шкоду;  
- Конвенції про ядерну безпеку. 
Найчастіше міжнародне науково-технічне співробітництво на рівні держав здійснюється у вигляді 

двосторонньої кооперації, яка охоплює практично усі аспекти атомної проблематики: ядерна безпека, 
радіоекологія, радіоактивні відходи, медичні та соціальні наслідки та ін. Основними країнами, які приймають 
найбільш активну участь у такому співробітництві є Росія, Великобританія, Німеччина, Франція, США, Канада, 
Японія, Швеція та ін. 

На рівні співробітництва окремих підприємств, доцільно відмітити співпрацю НАЕК “Енергоатом” з 
російським концерном “Росенергоатом”. Основними напрямками спільної роботи між цими організаціями є: 
безпечна експлуатація АЕС; науково-технічна підтримка; ліцензування; ремонтна кооперація; протиаварійне 
планування; взаємодія аварійно-технічних центрів; страховий запас устаткування для АЕС України і Росії; 
підготовка персоналу; соціальний захист; економічна безпека; захист інформації; радіаційна безпека й охорона 
навколишнього середовища; поводження з радіоактивними відходами; водно-хімічний режим; поводження з 
ядерним паливом; реалізація інвестиційних проектів завершення створення; спорудження нових енергоблоків 
АЕС. 

Програма співпраці компаній передбачає різні формати роботи – від міжнародних науково-технічних 
конференцій, спільних нарад, участі українських і російських фахівців у програмах і заходах ВАО АЕС до 
обміну інформацією, документацією, техрішеннями, проведення робочих зустрічей і стажування фахівців з 
визначених напрямків.  

Особливого підходу до розвитку міжнародного співробітництва потребує ядерна енергетика. На наш 
погляд, актуальною у цій сфері є реалізація великих спільних міжнародних проектів під егідою зацікавлених 
держав. Саме домовленість держав є вирішальним чинником в ефективності будь-якого більш-менш значимого 
проекту у цій сфері. Особливо це стосується проекту виробництва ядерного палива, який в тій чи іншій мірі 
торкається проблем розповсюдження ядерних технологій, які мають подвійний характер, екологічної безпеки 
глобального масштабу, низки політичних інтересів, які мають бути вирішені через цей проект основними 
ядерними державами. 

Таким чином, головною детермінантою сучасного міжнародного науково-технічного співробітництва є 
розуміння того, що сьогодні ні одна країна не в змозі забезпечити собі конкурентні позиції в світі буз розвитку 
такої співпраці. 

Провідниками нових форм та методів міжнародного науково-технічного співробітництва є 
транснаціональні компанії, які націлені на використання глобального науково-технічного потенціалу через 
залучення до співпраці різних носіїв знань, незалежно від їх територіальної локалізації. ТНК стимулюють 
розвиток міжнародних економічних та науково-дослідних мережених структур та стратегічних альянсів, в яких 
відбувається інтенсивна міжнародна співпраця. Мета України полягає в тому, щоби активно включитися в 
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діяльність таких інтеграційних структур. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуто еволюцію,  методи, форми та стратегії розвитку міжнародного науково-технічного 
співробітництва. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрена эволюция, методы, формы и стратегии развития международного научно-технического 
сотрудничества. 
SUMMARY 
In article evolution, methods, forms and strategy of development of the international scientific and technical 
cooperation is considered. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОБНОСТЬ ГОСУДАРСТВА: 
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Изучение методов достижения успеха различных компаний на международных рынках 

показывает, что в каждом отдельно взятом случае были использованы различные инструменты и 
приемы для повышения конкурентных преимуществ. Стратегические подходы, в своем большинстве, 
также сугубо индивидуальны. Однако, хотя каждая успешная компания применяет свою собственную 
стратегию, глубинные принципы деятельности - характер и эволюция всех успешных компаний - 
оказываются в своей основе одинаковыми. 

Актуальность данной статьи состоит в предложении новых путей получения конкурентных 
преимуществ и увеличении производительности факторов производства на макро- и микро-уровнях 
за счет инновационного развития, что особенно важно в условиях нестабильности международных 
финансовых и сырьевых рынков. 

Целью данной работы является анализ общей стратегии инновационного развития на микро- и 
макро-уровнях, изучения взаимосвязи конкурентоспособности и инновационного развития. 

Данная проблема, в настоящий момент, получает широкое освещение в СМИ и научных 
публикациях таких ученых как: Амитан В., Акаев А., Гренев Б., Денисюк В., является ключевой в 
ряде государственных, международных программ, общественных и научных организациях. 

В нынешнее время, одним из основных способов получения конкурентных преимуществ перед 
конкурентами, является инновационная деятельность. Причем, в данном случае, не стоит 
рассматривать данное понятие исключительно в узком смысле, то есть, как научную деятельность и 
НИОКР. Компании осваивают новые методы достижения конкурентоспособности или находят 
лучшие способы конкурентной борьбы при использовании старых способов. Инновации могут 
проявляться в новом дизайне продукта, в новом процессе производства, в новом подходе к 
маркетингу или в новой методике повышения квалификации работников. В своем большинстве 
инновации оказываются достаточно простыми и небольшими, основанными скорее на накоплении 
незначительных улучшений и достижений, чем на едином, крупном технологическом прорыве. В 
данном процессе, на практике, очень часто используются совершенно простые методы и очевидные 
решения. Уже давно известная, «старая», витающая в воздухе идея, не применяющаяся ранее 
целенаправленно, может стать одной из составляющей инновационного проекта. При этом всегда 
происходит вложение капитала в повышение квалификации и получение знаний, в физические 
активы и повышение репутации торговой марки. 

Непрерывный процесс инновационного развития хозяйствующего субъекта, в конечном итоге, 
создает конкурентные преимущества, порождающие принципиально новые благоприятные 

                                                           
© Комаров А.Н.,  2009 
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возможности на рынке, или же позволяющие заполнить сегменты рынка, на которые конкуренты не 
обратили внимания. 

Замедленная ответная реакция со стороны потенциальных соперников, приводит к устойчивым 
конкурентным преимуществам, которые позволяют достаточно долго оставаться лидером или 
получить мгновенную прибыль, удовлетворив не покрытый предложением спрос. Ярким примером 
последнего может послужить китайский автопром, который, в условиях бума автопродаж, насытил 
рынок дешевыми аналогами европейских автомобилей, а на данный момент, в условиях кризиса, 
имеет явные ценовые преимущества перед своими конкурентами. 

Однако, следует отметить одну интересную особенность: на международных рынках 
инновации, которые приносят конкурентное преимущество, предугадывают как внутренний, так и 
внешний спрос, в то время, как инновации востребованные и приносящие дивиденды на внутреннем 
рынке, не всегда приносят конкурентные преимущества на международной арене. Так, например, как 
только вырос международный интерес к безопасности продукции, шведские компании - такие, как 
Volvo, Atlas Copro и AGA имели успех на рынке, предугадав благоприятные возможности рынка в 
этой сфере, а притягательность мощного оборонного рынка США отвлекла внимание американских 
компаний по производству материалов, инструментов и механизмов от привлекательных мировых 
коммерческих рынков. 

За исключением некоторых случаев, инновация и ее внедрение, почти всегда, является 
результатом целенаправленной деятельности компании, которая, к тому же, зачастую должна 
выдержать массу критики, как со стороны конкурентов, так и простых обывателей:  

«Знающие люди прекрасно осведомлены о том, что голос невозможно передать через провода. 
Даже если бы это было возможно, пользы от этого не было бы никакой.» - именно такой вердикт 
вынесла The Boston Post телефону в 1865 году. 

Учитывая вышесказанное,  нужно четко осознавать необходимость принятия волевых решений, 
быть готовым к дополнительным издержкам, в разумной мере применять агрессивное продвижение, 
для нивелирования страха и осторожности перед возможностью понести убытки. 

Инновационное развитие, позволившее достигнуть конкурентных преимуществ, ни в коем 
случае нельзя останавливать. Практически любое новшество можно скопировать, повторить, 
продублировать. К тому же, вовлеченность в инновационный процесс большого количества людей 
неизбежно приводит к быстрому распространению опыта, знаний, практики, а попытки создания 
режима секретности в условиях современного информационного общества, практически 
неосуществимы. Конкуренты сразу же и обязательно обойдут любую компанию, которая прекратит 
совершенствование и внедрение инноваций. Иногда исходные преимущества, такие как взаимосвязи 
с потребителем, экономия на масштабах производства в существующих технологиях или надежность 
каналов сбыта, оказываются достаточными для того, чтобы позволить инертной компании 
удерживать свои позиции в течение лет или даже десятилетий. Однако, стратегически данный подход 
не уместен, несмотря на получение прибыли в краткосрочной перспективе, более динамичные 
конкуренты найдут пути обхода этих преимуществ на основе своих инноваций, либо создадут 
лучшие или же более дешевые способы ведения аналогичного бизнеса. 

Совершенно очевидно, что возможности постоянного поступательного инновационного 
развития предприятий и отраслей, обретение ими конкурентных преимуществ формируются в 
определенной среде конкретного государства. Несмотря на наличие большого числа 
мультинациональных компаний, фирм-лидеров на конкретно взятых рынках и т.п. невозможно 
выделить определенных инновационных лидеров на уровне предприятий. Многообразие видов 
деятельности, рынков, стратегий, подходов, постоянный трансфер технологий, своей быстротой 
нивилирующий лидерство первооткрывателя, не позволяют сделать это. Однако, с куда большей 
степенью объективности, можно составить перечень государств-лидеров в инновационной сфере, 
высокотехнологичных экспортеров. Учитывая этот факт, предлагается ввести определение  

«инновационная конкурентоспособность государства». 
С целью практического подтверждения предложенного термина, рассмотрим математическую 

взаимосвязь понятий «конкурентоспособность» и «инновационная активность». Воспользуемся для 
этого индикатором инновационной активности стран EIS и индексом конкурентоспособности GCI 
WEF. Выделим критерии, на основании которых строятся индексы. 

Индекс EIS включает в себя 5 категорий индикаторов: 
1. Факторы осуществления инноваций измеряют структурные предпосылки, которые нужны 

для развития инновационного потенциала (5 показателей);  
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2. Создание знаний оценивает уровень инвестиций в НИОКР (5 показателей), рассматриваемые 
как ключевые элементы для построения успешной экономики на базе знаний;  

3. Инновации в предпринимательстве измеряют степень инновационного развития на уровне 
фирмы, то есть оценивают инновационной деятельности на микроэкономическом уровне (6 
показателей);  

4. Применение оценивает структуру занятости, производства и реализации с инновационной 
точки зрения и роль инноваций в создание добавленной стоимости (5 показателей);  

5. Интеллектуальная собственность оценивает достигнутые результаты с точки зрения 
активности патентования (5 показателей). 

Индекс GCI WEF составляется на основе опроса топ-менеджмента компаний, оценки общей 
макроэкономической ситуации в стране, возможностей страны внедрять и реализовывать 
инновационные проекты, анализ государственной инновационной политики, инфраструктуры, 
банковской системы. На основании вышеприведенных критериев, рассчитывается индекс 
конкурентоспособности развития в баллах и определяется место страны в мировом рейтинге. Индекс 
конкурентоспособности развития страны включает три подчиненных индекса — индекс 
технологический, индекс государственных институтов и индекс макроэкономической среды, по 
которым также определяется индивидуальное место страны в мировом рейтинге. 

Сопоставим индекс GCI WEF - 2009 для 19 европейских стран-лидеров, с индексом EIS для 
каждой отдельной страны. 

Таблица 1. 
Значения индексов GCI WEF – 2009 и EIS – 2008 для 19 европейских стран 

Страна Альфа-
код 

Позиция в 
рейтинге 
GCI WEF 

2009 

Индекс 
GCI 
WEF 
2009 

Индекс EIS 
– 2008 

Швеция SW 4 5,51 0,637 
Дания DN 5 5,46 0,57 
Финляндия FI 6 5,43 0,61 
Германия GE 7 5,37 0,581 
Голландия NL 10 5,32 0,484 
Норвегия NO 14 5,17 0,38 
Франция FR 16 5,13 0,497 
Австрия AU 17 5,13 0,534 
Бельгия BE 18 5,09 0,507 
Люксембург LU 21 4,96 0,524 
Ирландия IE 25 4,84 0,533 
Исландия IS 26 4,8 0,467 
Чехия CZ 31 4,67 0,404 
Испания ES 33 4,59 0,366 
Кипр CY 34 4,57 0,471 
Эстония EE 35 4,56 0,454 
Словения SI 37 4,55 0,446 
Португалия PR 43 4,4 0,364 
Словакия SK 47 4,31 0,314 

Тесноту связи между индексами конкурентоспособности развития страны и индексами 
инновационной активности стран определяем с помощью коэффициента Фехнера, который 
рассчитывается по формуле: 

 
Кф = (С – Н) / (С + Н) 

 
где С – число совпадений знаков отклонений вариант от соответствующих средних, Н – число 

несовпадающих знаков. 
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Расчет средних значения каждого индекса группы стран и отклонения значений индекса 
каждой страны от среднего показателя индекса для GCI WEF – 2009 и EIS – 2008 дает следующие 
результаты. 

 
Таблица 2 

Расчет отклонений от среднего значения 

Страна Альфа-
код 

Индекс 
GCI 
WEF 
2009 

Индекс 
EIS - 
2008 

Отклонение 
от среднего 
занчения 
GCI WEF 
2009 

Отклонение 
от среднего 
занчения 
EIS - 2008  

Совпадение (+) 
/ Несовпадение 
(-) 

Швеция SW 5,51 0,637 0,57 0,155789 + 
Дания DN 5,46 0,57 0,52 0,088789 + 
Финляндия FI 5,43 0,61 0,49 0,128789 + 
Германия GE 5,37 0,581 0,43 0,099789 + 
Голландия NL 5,32 0,484 0,38 0,002789 + 
Норвегия NO 5,17 0,38 0,23 -0,10121 - 
Франция FR 5,13 0,497 0,19 0,015789 + 
Австрия AU 5,13 0,534 0,19 0,052789 + 
Бельгия BE 5,09 0,507 0,15 0,025789 + 
Люксембург LU 4,96 0,524 0,02 0,042789 + 
Ирландия IE 4,84 0,533 -0,1 0,051789 - 
Исландия IS 4,8 0,467 -0,14 -0,01421 + 
Чехия CZ 4,67 0,404 -0,27 -0,07721 + 
Испания ES 4,59 0,366 -0,35 -0,11521 + 
Кипр CY 4,57 0,471 -0,37 -0,01021 + 
Эстония EE 4,56 0,454 -0,38 -0,02721 + 
Словения SI 4,55 0,446 -0,39 -0,03521 + 
Португалия PR 4,4 0,364 -0,54 -0,11721 + 
Словакия SK 4,31 0,314 -0,63 -0,16721 + 
СРЕДНЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ   

4,94 0,481211 
   

 
Таким образом, несовпадение знаков отклонений от среднего значения зафиксировано в двух 

случаях, для Норвегии и Ирландии. Таким образом, рассчитаем коэффициент Фехнера: 
 

Кф = 17-2 / 17+2 = 0,79 
 
Полученное значение коэффициента Кф=0,79 свидетельствует о наличии связи между 

исследуемыми двумя международными индексами. 
 
С увеличением индекса развития конкурентоспособности государств возрастает индекс 

инновационной активности стран, а связь между исследуемыми параметрами отвечает наличию 
прямолинейной корреляционной связи вида y = kx + b. 
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y = 0,1846x - 0,4308
R2 = 0,6457
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Рис. 1. Прямолинейная корреляционная связь индексов GCI WEF и EIS 

 
Рассчитанный линейный коэффициент корреляции r=0,803539 свидетельствует о наличии 

прямой и тесной связи между исследуемыми параметрами. Его существенность проверяем рассчитав 
среднюю квадратичную ошибку коэффициента корреляции: 

 

2
1 2

−
−

=
n

rmr  где n – размер выборки. 

 
Получим: 

1439,0
17

6457,01
=

−
=rm  

Рассчитаем отношение линейного коэффициента корреляция к средней квадратической ошибке 
коэффициента корреляции: 

583,5
1439,0

803539,0
==

mr
r

 

Сравним полученное значение с табличным значением t-критерия Стьюдента для степени 
свободы f=19-2=17 и доверительной вероятности р=0,90. Получим следующее неравенство 5,583 > 
1,7396, где 1,7396 – табличное значение t-критерия Стьюдента для вышеуказанных параметров. 

 
Расчет коэффициентов уравнения регрессии позволяет получить следующую модель связи двух 

индексов:  
 

у = 0,1846х – 0,4308 
 
где у - Индекс EIS – 2008, а х - Индекс GCI WEF 2009. 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что с увеличением конкурентоспособности стран на 

международной арене, возрастает и их инновационная активность. Основываясь на математических 
расчетах, полученной модели и изложенной методике определения индексов, выведем определение 
«инновационная конкурентоспособность государства»: способность государства создать 
макроэкономическую ситуацию и инфраструктуру, стимулирующую инвестирование в НИОКР, 
обеспечивающую структуру занятости, производства и реализации с инновационной точки зрения, 
регулирующую инновационную деятельность на микроуровне, для создания добавленной стоимости 
и получения конкурентных преимуществ на международных рынках в среднесрочной перспективе. 
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РЕЗЮМЕ 
У даній статті розглянуті шляхи одержання конкурентних переваг компаній і країн на міжнародних ринках, 
показаний математичний взаємозв'язок понять "конкурентоспроможність" і "інноваційний розвиток", 
побудована математична модель зв'язку двох понять, запропоноване визначення поняття "інноваційна 
конкурентоспроможність держави".  
РЕЗЮМЕ 
В данной статье рассмотрены пути получения конкурентных преимуществ компаний и стран на 
международных рынках, показана математическая взаимосвязь понятий «конкурентоспособность» и 
«инновационное развитие», построена математическая модель связи двух понятий, предложено определение 
понятия «инновационная конкурентоспособность государства». 
SUMMARY 
This article gives an overview of companies and countries competitive strategies on international markets, shows math 
link between the competitiveness and innovative development, builds math model of this link, offers the innovative 
competitiveness definition.      
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НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ УКРАИНЫ В 

УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
 

⋅Кузьменко С. ., аспірант кафедри «Міжнародна економіка», ДонНУ 
 

Экономические отношения Украины в сфере региональных формирований обусловлены в первую 
очередь экономической политикой правительства, разработкой соответствующих стратегий развития, которые в 
свою очередь строятся на равноправных основах, с учётом национальных интересов. Официальным вектором 
развития украинской геополитики с 2005 года является исключительно евроинтеграция, что привело к отказу от 
аналогичных регионально-экономических объединений другого направления, имеющих экономический 
потенциал. В результате в условиях мирового финансового кризиса Украина не имеет возможности, в полной 
мере, воспользоваться экономическими преимуществами восточного партнёрства. 

Потому необходимо определить, соответствующую украинским реалиям, концепцию развития 
международных отношений, которая в свою очередь будет отображать предпосылки и проблемы формирования 
данных взаимоотношений, интересы и цели международных партнёров, приоритеты, направления и принципы 
стратегического экономического сотрудничества.   

Данная концепция будет проецироваться на национальную экономику и отображать все сферы  
внешнеэкономической деятельности, включая торговлю, производственную и научно-техническую 
кооперацию, совместное предпринимательство, инновационное сотрудничество, финансово-кредитные 
отношения. Иными словами в условиях финансового кризиса актуально определить концепцию развития 
международных отношений Украины, на основе которой будет выстраиваться геоэкономическая стратегия 
страны как стратегия достижения мировых и, в первую очередь, региональных преимуществ экономическим 
путём.  

Проблемам развития международных экономических отношений посвящены труды Буглая В.Б., 
Ливенцева Н.Н., Ильина М.С.Видяпина В.И., Добрынина А.И., Журавлёвой Г.П.,  Макогона Ю.В., Грибанского 
И.М. и др. 

Украина является страной экономически много векторной, о чём свидетельствует географическая 
структура внешней торговли Украины. 

 
 

                                                           
© Кузьменко С., 2009 
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Таблица 1 
Упрощённая географическая структура внешней торговли Украины товарами за 

январь – июнь 2009 года [1] 
 Экспорт 

(тыс. дол. США) 
Импорт 

(тыс. дол. США) 
Страны СНГ 7145302,6 10283494,1 
Европа 5137905,0 8518025,9 
Азия 6282249,1 3279355,5 
Африка 1414999,5 320342,8 
Америка 522613,0 1191090,6 
Австралия и Океания 11475,9 78117,3 
Всего 20541311,1 23672946,4 

 

 
Рис. 1. Структура внешней торговли Украины товарами  

за январь – июнь 2009 г. (тыс. дол. США) 
 

Таким образом в концепции развития международных отношений необходимо учесть достаточно сильно 
выраженную внешнеэкономическую направленность Украины в ряде регионов мира, используя группу методов 
геоэкономики: «кольберизм высоких технологий» - входящие в неё методы ориентированы на рост внутренней 
конкурентоспособности системы – страны с помощью мер структурного характера (в геоэкономическом 
соперничестве – это институциональные механизмы и разведка; для привлечения инвестиций в человеческий 
фактор для приспосабливания его к новым условиям рынка в целях гарантии занятости собственного населения 
с наибольшей добавочной стоимостью и более высоким уровнем заработной платы. Что нельзя обеспечить 
защитными мерами на границе, а так же экономическими войнами, вызванными политической 
целесообразностью, либо резкого изменения политического курса в странах, в которых политика определят 
дальнейшее экономическое развитие. То есть, почти всегда влечёт за собой негативные тенденции в развитии 
торговых отношений с соседними государствами.) [2] 

Из Табл. 1 видно, что основными направлениями внешней торговли остаются страны СНГ , Европы и 
Азии. Наибольший удельный вес в структуре внешней торговли Украины со странами СНГ занимает торговля с 
РФ. (Табл. 2; Рис. 2) 

Таблица 2 
Структура внешней торговли с странами СНГ за январь – июнь 2009г. 

Экспорт Импорт Страны СНГ 
(тыс. дол. США) (тыс. дол. США) 

Азербайджан 303645,0 8520,7 
Беларусь 658749,9 817078,4 
Армения 75863,9 18801,2 
Грузия 222999,6 43498,0 
Казахстан 901843,2 1575352,4 
Киргизстан 46006,9 2650,7 
Молдова 359990,4 28565,3 
Российская Федерация 4137219,8 5479092,2 
Таджикистан 35928,0 2323,3 
Туркменистан 179975,0 699354,5 
Узбекистан 223080,9 1608257,4 
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Всего 7145302,6 10283494,1
 

 
Рис. 2. Структура внешней торговли Украины со странами СНГ январь – июнь 2009г. 
 

В представленном выше иллюстрационном материале можно увидеть, что Украина имеет отрицательный 
платёжный баланс.  Если в торговых отношениях со странами Европы и Азии это можно объяснить наличием 
жёсткой конкуренции на местных рынках, затрудняющей продвижение украинских товаров, вступление 
Украины в ВТО, мировым финансовым кризисом и как следствие приход политической элиты Украины к 
мысли о необходимости дифференцировать экспорт страны. То в торговых отношения со странами СНГ и РФ, в 
частности это объясняется,   так же, остаточным влиянием постсоветских экономических проблем 90-х годов. 
Из-за разрыва кооперационных связей резко снизились возможности производства многих видов продукции.  В 
промышленности Украины начало простаивать приблизительно 60% производственных возможностей, 
численность занятых в экономике, на тот момент, сократилась на 2,4 млн. человек. Имел место постоянный 
процесс деиндустриализации страны. Экономика Украины со времён СССР специализировалась на 
производстве продукции наиболее енерго- и материалоёмких отраслей промышленности – металлургической, 
машиностроительной, нефтехимической и химической. Взаимопоставки машиностроительной продукции 
достигали 40% товарооборота. Удельный вес продукции этих отраслей, которая потреблялась, в основном, за 
пределами страны, на конец 80-х годов составляла 30% по машиностроению, 42% - цветной металлургии, 81% - 
по нефтехимии. Основным потребителем экспортной продукции (приблизительно 80%) была Россия. [4] 

В новых экономических условиях 2009 г. существенно изменилась не только товарная, но и 
географическая структура экспорта. Прежде всего стоит отметить, что мировые рынки сейчас имеют 
значительно большее значение для отечественной металлургии, нежели год назад. Если в 2008 г. соотношение 
между долями металлопродукции, которая была реализована на внутреннем рынке и на экспорт, составляло 
32% и 68% соответственно, то в текущем году доля экспорта уже превысила 83%. Главным фактором, который 
определяет присутствие украинских компаний в тех или иных сегментах рынка в этом году является 
себестоимость продукции. Однако украинские производители теряли до 30% чистой прибыли поскольку имеет 
место высокая материало-, энерго- и трудоемкость продукции из-за использования устаревших технологий, 
изношенности основных фондов и социальной нагрузки на предприятия. Украинские металлурги тратят почти 
вдвое больше энергии, чем их конкуренты. При этом ежегодно отечественная металлургия потребляет 6-7 млрд. 
куб. м газа, тогда как большинство мировых производителей уже давно отказались от использования этого 
энергоносителя, внедрив технологии пылеугольного топлива. Кроме того, потребление кокса на тонну 
выплавленного чугуна в Украине составляет 500-550 кг, тогда как средняя норма в мире составляет 270-300 кг.  

Расход ЖРС в Украине на 20-30% превышает аналогичный показатель для развитых стран. В то же время 
стоит подчеркнуть, что более высокие нормы удельного расхода кокса, ЖРС и огнеупоров обусловлены не 
только технологическими проблемами металлургов, но и низким качеством сырья, производимого в Украине. 
Продуктивность выплавки стали на украинских предприятиях в измерении “выплавлено стали/занятого 
работника” в 2 раза меньше, чем в РФ, и в 4 меньше, нежели в Японии. Это обусловлено тем, что национальное 
правительство настоятельно рекомендует металлургическим компаниям сохранять социальную стабильность 
даже в условиях кризиса. Негативное влияние оказывает и неконтролируемый и непрогнозируемый рост цен и 
тарифов на услуги государственных монополий, который наблюдался в 2005-2008 гг. Имеются в виду тарифы 
на электроэнергию, железнодорожные перевозки, аккордные ставки портовых сборов, размер целевой надбавки 
к цене на газ и т.п. К этому также стоит добавить хаотические изменения ставок сборов за специальное 
использование недр. Таким образом, тарифы и налоговые платежи должны индексироваться, однако делать это 
необходимо прогнозируемо и планомерно в рамках разрабатываемой концепции развития международных 
отношений, что позволило бы отечественной металлургии быть более конкурентоспособной на мировых 
рынках.  
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Названные причины привели к увеличению в структуре экспорта доли продукции с более низкой 
добавленной стоимостью, поскольку таковая является наиболее конкурентоспособной по цене. По итогам 
первого полугодия 2009 г. доля полуфабрикатов достигла 55 %, тогда как за аналогичный период в прошлом 
году она составляла 45 %. 

Относительно географических приоритетов украинской металлопродукции стоит выделить две важные 
тенденции. Во-первых, Украина практически проиграла рынки Америки. Колоссальное падение наблюдается в 
направлении Великобритании, Польши, Венгрии и Италии. К слову, именно в этих странах сосредоточены 
предельные мощности украинских компаний ИСД и Метинвест, поэтому уменьшение поставок может 
объясняться либо переориентацией европейских подразделений этих компаний на заготовку других 
производителей, либо существенным снижением их загрузки.  

В то же время украинские меткомпании впервые с 2004-2005 гг. возвратились на рынки Юго-Восточной 
Азии. В частности, по данным ГП “Укрпромвнешэкспертиза”, за январь-июнь 2009 года Украина 
экспортировала в Китай 970 тыс. т проката, в то время как за аналогичный период в прошлом году в Китай 
было экспортировано всего лишь 11 тыс. т проката. В денежном выражении поставки в Китай принесли 
металлургам почти четверть миллиарда долларов, что является наибольшим показателем среди всех стран. 
Наращивание экспорта в данном направлении стало возможным за счет увеличения ценового ресурса 
конкурентоспособности украинских компаний вследствие девальвации гривны, а также более низкой стоимости 
сырья (на 30-40 %). [6] 

Химическая промышленность является одной из центральных отраслей экономики Украины. Отрасль 
насчитывает около 200 предприятий и объединений, в которых занято свыше 350 тыс. человек. По данным 
Министерства промышленной политики, они производят до 20 тыс. наименований продукции на сумму 40-45 
млрд. грн.  

На данный момент основу химического комплекса составляют производители минеральных удобрений, 
на которые приходится свыше 60% всей произведенной в стране химической продукции. Мощности по 
производству минеральных удобрений позволяют производить 8 млн. т продукции в год.  

"Стратегия развития химического комплекса Украины в 2007-2015 годах" указывает, что ежегодный 
объем средств, необходимых для обновления производственных фондов, должен быть увеличен с 2,4 млрд грн 
до 3,3-4,5 млрд грн. Однако в условиях мирового кризиса выделение необходимого объёма инвестиций в 
основные фонды затруднителен. Важность столь значительных вложений вызвана изношенностью 
производственных мощностей отрасли (55-60%), а также резким подорожанием природного газа. С 2004 года 
цена на газ для промышленности с учетом транспортных расходов и НДС выросла более чем в три раза — с 
$65-75 до $290-310 за тысячу кубометров. В данных условиях одним из приоритетных направлений развития 
отрасли является переход на энергосберегающие технологии, что позволит в среднем на 10% снизить затраты 
на производство продукции. 

По темпам роста в 2007 году машиностроительная отрасль Украины смогла вернуться на утраченные три 
года назад позиции благодаря общемировому росту экономики, а также интенсификации производства. По 
данным Министерства экономики, темпы роста объемов производства украинских машиностроительных 
предприятий в январе-ноябре 2007 года составили 28%. Это позволило Украине наряду с Германией, Японией, 
США, Францией и Южной Кореей войти в пятерку лидеров мирового машиностроения по темпам роста. За 
аналогичный период 2006 года украинское машиностроение выросло всего на 11,3%. 

Всего за 11 месяцев 2007 года было выпущено продукции на сумму $7,2 млрд, что означает, что отрасль, 
долгое время работавшая на технологическом минимуме, сейчас переживает период возрождения. Наибольший 
рост характерен для отраслей, отстававших в развитии на протяжении последних 10-15 лет.  

Рост украинского машиностроения во многом обеспечен увеличением экспортных поставок в страны 
СНГ, прежде всего - в Российскую Федерацию. Улучшение качества украинской продукции инновационного 
назначения, агрессивные маркетинговые стратегии предприятий на внешних рынках позволили увеличить 
объемы продаж отечественной машиностроительной продукции в странах - основных торговых партнерах 
Украины, в том числе в СНГ. За 11 месяцев 2007 года экспорт в Россию по сравнению с аналогичным периодом 
2006 года вырос на 49,7%, до $10,315 млрд. Экспорт в Казахстан и Белоруссию, который, по данным 
Минэкономики, состоит в основном из машиностроительной продукции, увеличился соответственно на 75,8% и 
29,7%. Общий объем экспорта в эти страны составил около $2,5 млрд. 

Украинские компании достигли успеха благодаря интенсификации производства, внедрению новых 
систем управления процессами и персоналом, малой механизации, улучшению взаимодействия служб 
предприятий. Это давало отдачу и позволяло оперативно наращивать сбыт, выполнять даже самые сложные 
заказы. Однако в условиях мирового финансово-экономического кризиса дальнейший рост 
машиностроительной отрасли приостановился. Для дальнейшего развития необходимы значительные 
инвестиции. 

Таким образом в концепции развития международных отношений Украины, с учётом мирового 
финансово-экономического кризиса, должны быть рассмотрены варианты восстановления и укрепления 
промышленно - экономических связей с РФ и странами СНГ, с целью оптимальной загрузки отечественных 
производственных мощностей и более полного использования научно-технического потенциала, укрепления 
позиций украинских субъектов хозяйствования в экономике России и стран СНГ, проникновения украинского 
капитала в топливно-энергетический комплекс и привлечения российских инвестиций в украинскую экономику 
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как альтернативу ЕБРР, МВФ и ВБ, а так же дешёвых займов под госгарантии для конкретных инвестиционных 
проектов. Что позитивно повлияло бы на экономическую ситуацию внутри страны. Позволило  
минимизировать влияние мирового финансового кризиса на украинских товаропроизводителей и быстрее 
выйти национальной экономике из него, перераспределяя экспорт товаров с запада на восток. А значит, 
уменьшило бы социальное напряжение внутри страны и позволило украинской экономике модернизировать 
производство более быстрыми темпами, развивать инфраструктуру более быстрыми темпами и эффективнее 
использовать черноморское экономическое пространство. 

 
РЕЗЮМЕ 
Розглянута структура зовнішньої торгівлі України, проаналізовано стан металургійної, хімічної, 
машинобудівної галузей промисловості країни в умовах фінансово-економічної кризи, запропоновано шлях 
розвитку міжнародних відносин. 
РЕЗЮМЕ 
Рассмотрена структура внешней торговли Украины, проанализировано состояние металлургической, 
химической, машиностроительной отраслей промышленности страны в условиях финансово-экономического 
кризиса, предложен путь развития международных отношений.  
SUMMARY 
The Ukraine’s foreign trade structure is scrutinize, analysis of metallurgical, chemical, machine-building industry in the 
country under conditions the world financial crisis, set the way to development international relations of Ukraine. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АГРОТУРИЗМ: ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

С.А. Лученок, соискатель кафедры международного бизнеса БГЭУ    ⋅ 
 

Сельскохозяйственное производство традиционно отличается невысокой диверсификацией 
выпускаемой продукции. По мере роста специализации, энерговооруженности и механизации 
производственных процессов сокращается потребность в рабочей силе и происходит постепенное ”вымирание” 
сельских поселений. Как видно из таблицы, в 2000 г.  в стране насчитывалось 24204 сельских населенных 
пунктов. Однако, за прошедший период общее их количество по всем областям сократилось на 469 ед. и 
составило на 1 января 2008 г. 23735, что свидетельствует о необходимости активного поиска новых форм 
развития сельской местности. 

Значительно замедлить этот процесс позволяет развитие агротуризма. Одним из основных факторов, 
способствующих его развитию в республике, является то, что более 42 % территории страны — 
сельскохозяйственные земли [3]. По количеству сельскохозяйственных угодий на одного жителя (0,9 га), в том 
числе пашни (0,6 га), Беларусь превосходит другие европейские государства в среднем в 2 раза [2, с. 12]. 

Согласно экономической теории, важным фактором развития любого продукта является спрос на него 
на рынке. Спрос же определяется, во-первых, потребностями субъекта, во-вторых, наличием возможностей 
                                                           
© Лученок С.А., 2009 
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реализации, т.е. применительно к туристическому бизнесу — наличием свободного времени и средств для 
потребления услуг. 

Таблица 1 
Количество сельских населенных пунктов в Республике Беларусь 

2007 г. к 2000 г. Область 2000 г. 2007 г. 
Количество % 

Брестская 2 178 2 168 –10 99,5 
Витебская 6 594 6 449 –145 97,8 
Гомельская 2 636 2 485 –151 94,3 
Гродненская 4 388 4 361 –27 99,4 
Минская 5 242 5 212 –30 99,4 
Могилевская 3 166 3 060 –106 96,7 
Всего по республике 24 204 23 735 –469 98,1 

Источник: составлено автором по данным [1, 2]. 

Туристская сфера также требует определенного изменения условий общественно-культурной среды. С 
повышением уровня жизни должны меняться стереотипы мышления и культура поведения, в противном случае 
наблюдается кризис структуры потребления. В Беларуси происходит рост уровня дохода населения, что видно 
из рисунка.    
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Рис. 1. Динамика изменения денежных доходов населения 

в Республике Беларусь 
И с т о ч н и к:   разработка автора по данным [2]. 
 
С повышением уровня жизни в стране возрастает и потребность населения в агротуристических 

услугах. Согласно исследованиям, проведенным ООН, 82 % минчан хотели бы совершить экологическое 
путешествие, что свидетельствует о наличии на внутреннем рынке спроса на агротуристические услуги. 

В отношении внешнего спроса необходимо отметить следующее. По данным Государственного 
пограничного комитета Республики Беларусь, в 2005 г. в Беларусь въехали 2 млн иностранцев, из которых 460 
тыс. указали туризм целью своей поездки [4]. 

Существует немало мотивов выбора горожанами отдыха в сельской местности: 
• отсутствие средств на путевку на дорогой фешенебельный курорт; 
• устоявшийся у определенной категории людей независимо от достатка (например, в силу семейных 

или иных традиций) стереотип отдыха в сельской местности; 
• необходимость оздоровления в местных, рекомендованных врачом климатических условиях; 
• возможность питаться достаточно дешевой, выращенной в условиях органического земледелия 

продукцией; 
• реальная возможность приобщиться к сельскохозяйственным работам для собственного 

удовольствия; 
• потребность в спокойном размеренном ритме жизни, что отличает сельские условия от городских; 
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• возможность приобщения к другой культуре и обычаям, участие в местных праздниках и 
развлечениях, общение с людьми иной общественной формации. 

Кроме того, такую организацию отдыха, как агротуризм, можно эффективно использовать для детей 
дошкольного и подросткового возраста в выходные и праздничные дни, а также в период летних каникул. 

Беларусь располагает достаточным природным потенциалом для развития эко- и агротуризма. 
Ландшафтно-экологическая оценка ее территории, основанная на учете различий структуры, устойчивости и 
функционирования природно-территориальных комплексов, показала, что 46,3 % из них являются типичными, 
32,8 % — ценными и 20,9 % — уникальными [5]. Наиболее привлекательными природными объектами для 
массового оздоровительного туризма служат элементы гидрографической сети: более 10 тыс. озер (в том числе 
в северном, экологически чистом регионе), 20 тыс. рек, разнообразие флоры и фауны. Леса занимают 36 % 
территории страны (7,4 млн га). Крупнейший на континенте массив древних лесов Беловежской пущи, болота 
Полесья, Березинский биосферный заповедник имеют международное значение [6, с. 24]. 

Республика располагает богатым историко-культурным наследием, которое составляют 4684 
памятника искусства, археологии, архитектуры, истории [5]; из них 4 объекта включены в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. «Белорусские земли в силу исторических особенностей развития (Полоцкое княжество и 
Великое княжество Литовское, Речь Посполитая и Российская империя, БНР, БССР, СССР) оставили миру 
огромное культурно-историческое наследие, являющееся неотъемлемой составной частью мировой 
цивилизации» [7,с.220]. Исходя из этого, известный белорусский исследователь профессор Адам Мальдис 
отмечает, что «турысцкiя праекты могуць быць распрацаваны для беларуска-польскага, беларуска-рускага, 
беларуска-ўкраiнскага i беларуска-латышскага памежжаў»[8,с.138]. С Беларусью связана жизнь многих широко 
известных в мире художников, писателей, поэтов, зодчих, политиков, деятелей культуры и науки, среди 
которых Франциск Скорина, Ефросиния Полоцкая, Янка Купала, Якуб Колас, Тадеуш Костюшко, Марк Шагал, 
Адам Мицкевич, Шимон Перес, Жорес Алферов. 

Одним из важнейших ресурсов внутреннего и въездного туризма является богатая и самобытная 
национальная культура. Фольклорно-этнографический потенциал республики включает большое количество 
центров народных промыслов и ремесел, в том числе традиционного творчества, вышивки, гончарства, 
плетения. 

Благоприятное влияние на развитие всех форм туризма оказывает географическое положение страны. 
Ежегодно в качестве транзитных пассажиров Беларусь пересекают около 10 млн иностранцев, в том числе 5,5 
млн — на автотранспорте и 4,5 млн — по железной дороге, что свидетельствует о значительном потенциале 
транзитного туризма [8, с. 233]. Благодаря тому, что республику пересекают две международные 
автомобильные трассы (№ 2 «Париж–Берлин–Варшава–Брест–Минск–Орша–Москва» и № 9 «Хельсинки–
Санкт-Петербург–Витебск–Могилев–Гомель–Киев–Одесса»), объекты агротуризма могли бы включиться в 
обслуживание транзитных водителей и пассажиров. Данный аргумент приобретает особую актуальность в 
связи с тем, что в апреле 2007 г. вступило в силу новое положение Европарламента и Евросовета № 561/2006, 
ужесточающее временные рамки перерывов и ежедневного отдыха водителей автотранспорта [9]. 

Расширению в Беларуси въездного туризма способствует также наличие значительной белорусской 
диаспоры (3–3,5 млн чел.) в разных странах мира: Россия — 1,2 млн, США — 0,5–1,0 млн, Украина — 440 тыс., 
Польша и Австралийский Союз — по 320, Израиль — 120–140, Казахстан — 112, Латвия — 96, Литва — 55, 
Канада — 30, Эстония — 21, Германия и Великобритания — по 5–7 тыс. чел.[6, с. 259; 96]. 

Сегодня основным видом агротуризма в стране является размещение туристов в усадьбах, которых, по 
данным на начало 2007 г., насчитывается порядка 100 [10] (в 2006 г. –– 71). Усадьбы созданы в различных 
областях и располагают, как правило, следующим набором услуг: проживание, национальная кухня, рыбалка, 
охота, баня, сбор ягод, грибов, лекарственных трав и т.д. Лидеры по числу заявок являются усадьбы 
«Постоялый двор», «Стары млын», «Лолуа», «На опушке». «Но для того, чтобы сельский туризм стал 
существенной отраслью экономики, необходима определенная «критическая масса» сельских усадеб. Исходя из 
опыта соседних стран, для Беларуси это — 1000–1500 усадеб» [11, с. 190]. 

Примерами развития агротуризма на базе этнографических комплексов, размещенных в сельских 
регионах, служат музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки», Белорусский 
государственный музей народной архитектуры и быта в д. Озерцо (Минский р-н), сельский музей под 
открытым небом — туркомплекс «Корчма» и Город мастеров в п. Буйничи (Могилевский р-н). На базе же 
сельскохозяйственных производственных предприятий — только агротуристический комплекс «Выгóда» в 
Смолевичском районе (СПК «Первомайский и К», который включен в Национальную программу развития 
туризма в Республике Беларусь на 2006–2010 годы) [12]. Но последняя форма развития агротуризма является 
одной из наиболее перспективных  моделей для республики, так как 86,3 % сельскохозяйственных земель 
приходится на крупные сельскохозяйственные предприятия. 

Существенное влияние на развитие агротуризма оказывает система государственного регулирования. В 
стране принят ряд специальных документов в этой области: 

• Указ Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма 
в Республике Беларусь» [13]; 

• постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.06.2006 г. № 818 «Об утверждении 
Типового договора на оказание услуг в сфере агроэкотуризма» [14]; 
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• постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 19.06.2006 г. № 68 «Об 
утверждении формы информации о договорах на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, заключенных в 
истекшем году» [15]. 

В перечисленных документах дано понятие агроэкотуризма, определены условия, место и порядок 
предоставления данных услуг, утверждены форма типового договора на их оказание и форма информации о 
договорах, заключенных в истекшем году. Следует отметить тот факт, что требования государства по 
организации агротуризма физическими лицами достаточно упрощены.  

В Указе Президента Республики Беларусь № 372 в качестве субъектов по оказанию агротуристических 
услуг определены, во-первых, физические лица, постоянно проживающие в сельской местности и ведущие 
личное подсобное хозяйство (выполнение работ по возделыванию сельскохозяйственных культур, уборке 
урожая, содержанию скота и т.д.); во-вторых, крестьянские (фермерские) хозяйства. Деятельность по оказанию 
агротуристических услуг физическими лицами осуществляется без государственной регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей; крестьянскими (фермерскими) хозяйствами — при условии ведения 
раздельного учета доходов, получаемых от данного вида деятельности, и доходов, получаемых от реализации 
произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции [13].  

По условиям организации агротуризма в республике организаторы агротуристических услуг обязаны 
осуществлять деятельность по производству сельскохозяйственной продукции на используемых земельных 
участках.Но в этих условиях не отражены экологические требования к субъектам агротуризма. Недочетом в 
нормативных документах является также и то, что физические лица — субъекты, оказывающие 
агротуристические услуги, должны постоянно проживать в сельской местности. Между субъектами агротуризма и 
туристами в обязательном порядке заключается договор в письменном виде. 

Желающим попробовать свои силы в агротуристическом бизнесе до начала своей деятельности 
необходимо уплатить сбор в размере одной базовой величины за календарный год и письменно 
проинформировать сельский исполнительный комитет о намерении осуществлять данный вид услуг. Кроме 
того, физические лица — субъекты агротуризма обязаны подать в налоговый орган по месту жительства 
заявление о постановке на учет с представлением документа, подтверждающего уплату сбора. 

Данный порядок начнет действовать до 31 декабря 2010 г. При этом Указ Президента Республики 
Беларусь гарантирует, что в течение пяти лет какие-либо изменения в него в сторону ухудшения условий для 
агротуристической деятельности вноситься не будут. Однако специальные документы по регулированию 
агротуризма фактически предусматривают стимулирование развития лишь одного его вида — размещение 
агротуристов в сельских усадьбах, при котором туристическая деятельность осуществляется на базе жилого 
фонда, не превышающего пяти комнат. Причем Указом из сферы агротуризма исключены поселки городского 
типа и города районного подчинения, в то время как во многих из них уже работают агроусадьбы. 

В Беларуси не предусмотрено стимулирование развития агротуризма на базе сельскохозяйственных 
предприятий, создания туристических деревень на основе существующих сельских поселений и т.д. В 
подобных случаях агротуризм регламентируют документы, в целом регулирующие туристическую 
деятельность в стране, к основным из которых относятся: 

• Закон Республики Беларусь от 25.11.1999 г. № 326-З «О туризме» [16]; 
• Декрет Президента Республики Беларусь от 14.07.2003 г. № 17 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» [17]; 
• Декрет Президента Республики Беларусь от 18.06.2005 г. «О внесении дополнений в Декрет 

Президента Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 17» [18]; 
• постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.10.2003 г. № 1377 «Об утверждении 

положений о лицензировании деятельности в сфере игорного бизнеса и туристической деятельности» [19]; 
• постановление Совета Министров Республики Беларусь от 08.06.2005 г. № 605 «О внесении 

дополнений в положение о лицензировании туристической деятельности от 20 октября 2003 г. № 1377 (в 
редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2007 г. № 899)» [20]; 

• постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 13.07.2007 г. № 18 «О 
туристском ваучере» [21]. 

Туроператорская и турагентская деятельность, осуществляемая сельскохозяйственными 
предприятиями, относится к лицензируемым видам. Лицензии действуют на всей территории страны и 
выдаются сроком на 5 лет.  Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к соискателю 
лицензии при ее выдаче, являются: 

для турагентской деятельности 
• наличие в штате соискателя лицензии не менее 30 % специалистов, имеющих высшее или 

дополнительное (на базе высшего) образование в сфере туризма или стаж работы в сфере туризма не менее трех 
лет; 

• наличие у руководителя юридического лица (его структурного подразделения), осуществляющего 
турагентскую деятельность, высшего или дополнительного (на базе высшего) образования в сфере туризма или 
стажа работы в сфере туризма не менее трех лет (из них не менее одного года — в должности 
руководителя/заместителя руководителя либо в должности руководителя структурного подразделения в случае, 
если туристическая деятельность не являлась профилирующей); 
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для туроператорской деятельности 
• наличие в штате соискателя лицензии не менее 30 % специалистов, имеющих высшее или 

дополнительное (на базе высшего) образование в сфере туризма или стаж работы в сфере туризма не менее 
пяти лет; 

• наличие у руководителя юридического лица (его структурного подразделения), осуществляющего 
туроператорскую деятельность, высшего или дополнительного (на базе высшего) образования в сфере туризма 
или стажа работы в сфере туризма не менее пяти лет (из них не менее двух лет — в должности 
руководителя/заместителя руководителя либо в должности руководителя структурного подразделения в случае, 
если туристическая деятельность не являлась профилирующей); 

• наличие соглашения (договора) с иностранным юридическим лицом об организации приема в 
республике иностранных туристов. 

Соответствовать приведенным выше требованиям в Беларуси могут далеко не все 
сельскохозяйственные организации, желающие развивать агротуризм. 

В рамках проводимой государством политики 8 июня 2005 г. Совет Министров Республики Беларусь 
принял постановление № 605 «О внесении дополнений в Положение о лицензировании туристической 
деятельности» [18]. Суть данного документа сводится к тому, что в настоящее время особым условием 
осуществления туроператорской деятельности является обязательная организация въездного туризма. Таким 
образом, каждый субъект хозяйствования, имеющий или намеревающийся получить лицензию на 
туристическую деятельность, должен принимать меры по обеспечению въезда в республику и организации 
приема туристов из-за рубежа путем заключения договоров с иностранными юридическими лицами [22]. В 
2007 г. в Беларуси насчитывалось 615 таких субъектов хозяйствования [23]. Решение, направленное на 
поддержку въездного туризма, способствует и развитию агротуризма. 

Главным ведомством, координирующим в Беларуси туристическое направление, является 
Министерство спорта и туризма. Управление туризмом обеспечивается за счет взаимодействия центральных и 
местных государственных органов, частного сектора, неправительственных организаций. Однако специфика 
управления агротуризмом в сложившейся системе не отражена, так как агротуризм является особым видом 
развивающихся в сельской местности туристических услуг. Он связан с решением большого числа не только 
экономических, но и социальных, культурных, экологических проблем, что обусловливает необходимость 
создания системы управления агротуризмом, учитывающей многофункциональность, специфику и 
многообразие его форм. 

Развитие в стране туристических услуг в целом и агротуристических в частности может стать более 
эффективным в условиях привлечения иностранного капитала. Кроме того, различным государственным и 
негосударственным организациям отрасли необходимо активизировать деятельность по распространению за 
рубежом информации об оказываемых в Беларуси видах туристических услуг. 

В существующей системе управления туризмом в сфере регулирования агротуризма, несмотря на 
принятие ряда ключевых документов по его развитию, имеется ряд недостатков: 

 1. Отсутствие четко сформулированной государственной политики по развитию всех видов 
агротуризма, предусмотренных Национальной программой развития туризма, и системы их нормативно-
правового обеспечения. 

В Указе Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 дана достаточно узкая трактовка 
понятия агроэкотуризма. Государственная поддержка распространяется только на тех, кто располагает жилым 
фондом для туристов в составе не более пяти комнат. Другие виды агротуризма развиваются за счет движения 
«снизу», на уровне частных инициатив отдельных сельскохозяйственных предприятий 

2. Централизованное административное регулирование сферы производства сельскохозяйственной 
продукции и отсутствие стимулов для развития агротуризма. 

Проект создания инфраструктуры агротуристического сервиса значительно легче реализовать на 
сельскохозяйственном предприятии (у руководителя все находится под рукой –– кадры, материалы, 
помещения, угодья, стимулы), чем в частном фермерском хозяйстве. Однако система управления 
сельскохозяйственным производством ориентирована на достижение текущих результатов, и в случае 
невыполнения централизованно доводимых заданий по основной деятельности программа развития 
агротуризма решением местных властей может быть закрыта. При этом руководители таких хозяйств могут 
привлекаться к административной и даже уголовной ответственности. Отсюда — их неуверенность, нежелание 
рисковать, осторожность в организации агротуристических услуг. Кроме того, при значительной 
диверсификации деятельности в хозяйстве может теряться управляемость и снижаться качество выполнения 
функций. 

Активным участником процесса управления агротуризмом должно стать Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия, так как данный вид туризма предполагает ориентацию на дифференциацию 
производства сельскохозяйственной продукции с учетом потребностей национальных и иностранных туристов. 
Беларусь располагает значительными возможностями для развития сельского хозяйства на основе 
органического земледелия, что составляет ее конкурентное преимущество. Проект создания инфраструктуры 
агротуристического сервиса значительно легче реализовать на сельскохозяйственном предприятии (у 
руководителя все находится под рукой –– кадры, материалы, помещения, угодья, стимулы), чем в частном 
фермерском хозяйстве. Однако система управления сельскохозяйственным производством ориентирована на 
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достижение текущих результатов, и в случае невыполнения централизованно доводимых заданий по основной 
деятельности программа развития агротуризма решением местных властей может быть закрыта. При этом 
руководители таких хозяйств могут привлекаться к административной и даже уголовной ответственности. 
Отсюда — их неуверенность, нежелание рисковать, осторожность в организации агротуристических услуг. 
Кроме того, при значительной диверсификации деятельности в хозяйстве может теряться управляемость и 
снижаться качество выполнения функций. 

3. Отсутствие в управлении агротуризмом эффективной системы взаимодействия между органами 
государственного управления, туроператорами, субъектами хозяйствования в сельской местности, 
располагающими туристическими объектами, а также общественными организациями. 

Агротуризм в Республике Беларусь целесообразно рассматривать (в соответствии с заключительной 
Декларацией Всемирного саммита по экотуризму) как целенаправленную деятельность государственных, 
общественных и частных структур, участвующих в разработке и реализации методов, механизмов и 
инструментов правового, экономического, социального и иного характера в целях обеспечения устойчивого 
эффективного развития агротуристического сектора. Данный процесс предполагает активное участие 
специализированных в этой области общественных организаций, предприятий народных промыслов, научных и 
учебных учреждений. 

4. Отсутствие концепции агротуризма на региональном уровне. 
Предпринимаются только отдельные попытки по развитию усадеб, созданию их микросетей, 

реализации агротуристических инвестиционных проектов. Однако концептуального оформления местные 
инициативы не получили. 

5. Отсутствие системы государственной поддержки, прежде всего финансовой, а также 
организационной и инфраструктурной, как минимум, на первых этапах становления агротуристического 
сектора в сельской местности. 

Например, в Европейском Союзе поддержка сельского туризма осуществляется 
на наднациональном (уровень ЕС), национальном и региональном уровнях. Предусмотрена она и 

Соглашением по сельскому хозяйству ВТО. 
Разумеется, основным источником развития агротуризма, как и любой иной формы бизнеса, являются 

собственные средства, внешние же вливания используются в качестве поддерживающих. Вместе с тем 
агротуризм решает социальную и экологическую задачи, выступает как средство развития сельской местности. 
Поэтому стимулирующая и финансирующая роль государственных органов управления в данной сфере крайне 
важна. 

6. Отсутствие стандартов и нормативов в сфере агротуризма как специфического сектора услуг, 
приносящего дополнительный непроизводственный доход сельскохозяйственным предприятиям и сельскому 
населению. 

Следует особо подчеркнуть, что стандарты и нормативы, действующие в Республике Беларусь в 
гостиничном и рекреационном бизнесе, не могут механически переноситься на сектор агротуризма, в том числе 
малый семейный гостиничный бизнес на селе, в силу его специфики. Данную позицию подтверждает и 
международная практика. Так, в Европейском Союзе работа по стандартизации средств размещения и услуг в 
сфере сельского туризма проводится не в рамках государственных или наднациональных ведомств, а в 
соответствии с международными программами ЕС при активном участии ассоциаций субъектов 
агротуристической деятельности (например, Европейской федерации фермерского и сельского туризма — 
EuroGites, Европейского центра экологического и агротуризма — ECEAT). 

Важно отметить, что Беларусь стала кандидатом в члены международной организации ECEAT. В 
соответствии со стандартами качества последней белорусское общественное объединение «Отдых в деревне» в 
2006 г. разработало для республики Стандарт классификации сельских усадеб. 

7. Отсутствие экологических требований и стандартов для туристических фирм, работающих в сфере 
агротуризма. 

Необходимо учитывать тот факт, что данный вид туристической деятельности направлен на 
сохранение природного разнообразия, охрану окружающей среды. Одной из причин выбора туристами 
подобных туров является возможность потребления блюд национальной кухни, основой которых служит 
продукция органического земледелия. 

Кроме того, эта система  не учитывает особенности агротуристических услуг: 
• не включает специализированные агротуристические общественные организации; 
• не предусматривает участие в развитии агротуризма предприятий народных промыслов; 
• не учитывает роль экологического фактора в управлении агротуризмом; 
• не предполагает ориентацию на дифференциацию производства сельскохозяйственной продукции с 

учетом потребностей национальных и иностранных туристов; 
• не охватывает многообразие форм агротуристических услуг; 
• не отражает возросшие требования к экспортным услугам. 
С учетом данной позиции автор предлагает более совершенную систему управления агротуризмом в 

Республике Беларусь. Она предполагает четкое определение основных функций различных органов 
управления, направленных не только на регулирование агротуризма, но и его развитие, интегрирование 
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агротуристического сектора страны в международный рынок туризма. В этой системе функции управления 
распределяются следующим образом: 

●Министерство спорта и туризма — лицензирование туроператорской и турагентской деятельности, 
выдача ваучеров, расширение базы данных об агротуристических объектах республики и ее интегрирование в 
международные электронные базы данных, организация международных выставок агротуристических услуг в 
Беларуси и участие в подобных мероприятиях за рубежом, взаимодействие со Всемирной туристической 
организацией; 

• Министерство сельского хозяйства и продовольствия — оценка эффективности деятельности 
сельскохозяйственных предприятий, оказывающих агротуристические услуги, не по валовым показателям, а с 
учетом дифференциации производства сельскохозяйственной продукции; стимулирование производства 
продукции органического земледелия в агротуристических предприятиях; предоставление им инфраструктуры; 

• Департамент по органическому земледелию и агротуризму Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия – разработка стандартов по органическому земледелию, соответствующих международным 
нормам по экологии и качеству продукции; разработка инвестиционных проектов перевода неэффективных 
сельскохозяйственных предприятий из традиционного производства в сферу агротуристических услуг на 
основе органического земледелия, а также мер по стимулированию их развития; содействие исследованиям в 
области органического сельского хозяйства; организация совместно с учебными, научными заведениями и 
общественными организациями обучения специалистов сферы агротуризма и органического земледелия; 

• Министерство иностранных дел — информирование иностранных граждан при активном участии 
посольств Республики Беларусь в зарубежных странах об отечественных агротуристических объектах, 
содействие привлечению внешних инвестиций в агротуристический сектор; 

●Министерство экономики — содействие привлечению иностранных  инвестиций в агротуристический 
сектор республики; 

●Сельские и поселковые советы – обеспечение взаимодействия на своей территории представителей 
агротуризма, предприятий народных промыслов, ремесленников, экологических структур, организаций сферы 
услуг и инфраструктуры и разработка программ их развития с целью включения в республиканскую и 
международную сеть туризма; правовая и информационная поддержка  по созданию агротуристического 
бизнеса и продвижения агротуристической услуги; 

●Специализированные на агротуризме общественные организации — сертификация агротуристических 
услуг в соответствии с международными стандартами и экологическими требованиями; размещение данных об 
агротуристических объектах страны в международных электронных базах данных; привлечение 
международных проектов и фондов с целью выделения грантов, финансовой поддержки развития агротуризма 
в Беларуси; 

●Общественные советы по агротуризму – выработка стратегии (программы) развития агротуризма в 
регионе, привлечение граждан к занятию агротуризмом, популяризация экологических видов туризма среди 
населения, оказание консультативной помощи представителям местным органам власти в вопросах 
агротуризма. 

Кроме того, следует развивать кооперацию агротуристических предприятий, специализирующихся на 
производстве различных видов сельскохозяйственной продукции в условиях органического земледелия. 

Отдельные сформулированные выше функции, которые не были характерны для туризма ранее, уже 
получают развитие в республике. Так, белорусским общественным объединением «Отдых в деревне» 
разработан стандарт по классификации сельских усадеб различных организационно-правовых форм и любой 
вместимости. Данный документ предусматривает комплекс требований к материально-техническому 
обеспечению, номенклатуре и качеству предоставляемых услуг, обслуживающему персоналу и хозяевам 
усадеб, природным и этническим составляющим. Категорийность обозначают символом «петушок» (всего –– 4 
категории). Чем большее количество символов имеет усадьба, тем выше качество обслуживания. 

Беларусь стала членом Европейского центра экологического и сельского туризма — ECEAT, что 
обеспечивает возможность представления агротуристических объектов республики в международных каталогах 
и их участия в международных проектах. В 2006-2009 гг. в Беларуси реализуется Программа развития ООН и 
Европейского союза «Устойчивое развитие на местном уровне», куда включены представители местных 
органов власти, общественных и религиозных организаций, частных и государственных предприятий, 
агроусадьб, предприниматели, ремесленники. 

Эффективность управления агротуризмом предлагается оценивать по следующим показателям: 
• объем агротуристических услуг в общем объеме экспорта туристических услуг; 
• объем агротуристических услуг в общем объеме экспортных услуг; 
• объем привлеченных иностранных инвестиций в агротуристическую сферу Беларуси; 
• количество агротуристических усадеб, комплексов, сельскохозяйственных предприятий; 
• рентабельность агротуристической деятельности; 
• ассортимент и объемы производства продукции органического земледелия; 
• количество рабочих мест, созданных на агротуристических объектах в сельской местности, в том 

числе для нетрудоспособных граждан; 
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• количество туристов, в том числе иностранных, посетивших агротуристические усадьбы и 
предприятия. 

Внедрение в практику предлагаемой структуры управления агротуризмом в Республике Беларусь 
сможет содействовать: 

• интеграции агротуристических услуг страны в международный рынок туристических услуг; 
• обслуживанию национальных и иностранных агротуристов в соответствии с международными 

стандартами; 
• эффективной деятельности государственных органов управления агротуризмом; 
• расширению предпринимательской деятельности в области агротуризма; 
• развитию производства традиционной для республики сельскохозяйственной продукции 

органического земледелия; 
• устойчивому развитию сельских регионов Беларуси; 
• росту доходов государственного бюджета от агротуризма как экспортной услуги. 

 
РЕЗЮМЕ 
у статті розглянуто основні фактори та напрями подальшого розвитку туризму у сільській місцевості у 
республіці Білорусь.  
РЕЗЮМЕ 
В статье рассмотрены основные факторы и направления дальнейшего развития туризма в сельской местности в 
республике Беларусь. 
SUMMARY 
In article major factors and directions of the further development of tourism in a countryside in republic Belarus are 
considered. 
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ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ – 
ДЕРЖАВНИЙ АСПЕКТ 

 
Малова Т.І., аспірант, Донецький національний університет⋅ 

 
Стійке зростання української економіки на сучасному етапі неможливе без активізації інноваційної 

діяльності. Перехід на інноваційну модель розвитку вимагає вирішення проблем модернізації та оновлення 
основних фондів, дефіциту фінансових ресурсів, забезпечення державної підтримки науково-дослідної 
діяльності, створення на фоні наукоємких виробництв проривних конкурентноздатних технологій [3, с. 285]. 

Важливість проблеми інноваційного розвитку підтверджується фундаментальними працями в цій 
області провідних вчених. До них, перш за все, належать праці зарубіжних (А.Сміта, Й.Шумпетера, 
В.Джевонса, Л.Вальраса, Б.Санто, Р.Солоу) і вітчизняних (В.Захарченко, М.Згуровського, Н.Панкратової, 
Л.Федулової, С.Онишко, Л.Гальперіна, Н.Гончарової, О.Степанова) учених і практиків. 

Стаття присвячена детальному аналізу існуючих базових умов створення інноваційної моделі розвитку 
економіки України, виявленню чинників інноваційної діяльності на державному рівні. 

Інноваційна модель розвитку економіки України – модель, яка ґрунтується безпосередньо на здобутті 
нових наукових результатах, їх технологічному впровадженні у виробництво, забезпечуючи приріст ВВП 
переважно за рахунок виробництва та реалізації наукоємної продукції та послуг [2, с. 35]. 

Основна мета інноваційної моделі України – забезпечення підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки за рахунок використання вітчизняного і світового науково-технічного та освітнього 
потенціалів. 

В інноваційній сфері України спостерігаються негативні процеси, характерні в цілому для економіки 
країни. Інноваційну модель соціального та економічного розвитку визначено у посланні Президента України 
Верховній Раді «Європейський вибір. Концептуальні основи стратегії економічного розвитку на 2002-2011 
роки» як другий за значенням стратегічний пріоритет для України. Донині процес практичної реалізації 
державної інноваційної політики бажаних результатів не приніс, особливо в умовах сучасної фінансової кризи. 

Орієнтація України на реформування економіки, перехід на інноваційний шлях розвитку відповідно до 
прийнятого документа є єдино вірним рішенням. Адже саме інновація є основним елементом посилення 
майбутньої конкурентоспроможності та економічного зростання в Україні. 

Україна може і повинна знайти свій напрям здобутку гідного місця на світовому ринку, займаючи 
провідну позицію у сферах економічної діяльності. Це повинен бути процес, яким можливо цілеспрямовано й 
ефективно керувати, не покладаючись лише на дію ринкових регуляторів. 

Таке зростання може стати реальним лише на основі структурно-інноваційної моделі економічного 
зростання, інтенсивного технічного та технологічного оновлення виробництва. У відповідності до цього 
розроблено стратегію економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 рр. «Шляхи європейської 
інтеграції». Основою стратегічного курсу, його базовим принципом було висунуто реалізацію державної 
політики, спрямованої на впровадження інноваційної моделі структурної перебудови та зростання економіки, 
затвердження України як високотехнологічної держави. 

На думку експертів, серед причин відсутності інноваційного ентузіазму в країні слід виділяти наступні: 
- відсутність фінансування; 
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- високі кредитні ставки банківських установ; 
- період за який інновації окупаються, перевищує прогнозний період розвитку більшості підприємств в 

Україні; 
- дуже часті зміни в органах державної влади перешкоджають проведенню послідовної інноваційної 

політики в країні; 
- недосконалість законодавчої бази в податковій сфері та ін. 
Таким чином, практична реалізація державної інноваційної політики дозволяє констатувати, що в Україні 

до цих пір не були створені сприятливі умови для здійснення інноваційної діяльності, формування попиту на 
інновації. Економічна модель, що сформувалася в Україні «виштовхує» фінансові ресурси з інноваційного 
звороту [3, с. 286]. 

Питання про державне регулювання науково-технологічного та інноваційного розвитку за допомогою 
фінансово-кредитних, податкових важелів вирішуються не ефективно або взагалі носять декларативний 
характер. Вирішенню даної проблеми може сприяти створення дієвого механізму реалізації національної 
інноваційної системи. 

Україна має всі передумови для створення та затвердження інноваційної моделі розвитку економіки. До 
таких передумов, перш за все, слід віднести: 

- науково-технічний, кадровий, інтелектуальний потенціали; 
- розвинену наукову систему; 
- наявність галузевих наукових шкіл, наукових комплексів та ряду наукоємних високотехнологічних 

секторів [2, с. 40]. 
В таблиці 1 представлена класифікація наукових організацій за секторами науки й типами організацій, 

об’єднаних за організаційними ознаками, характером і спеціалізацією виконуваних робіт. 
Таблиця 1 

Класифікація наукових організацій за секторами науки й типами організацій 
Сектор Зміст 

 
 

Державний 

- Організації міністерств і відомств, які забезпечують керування 
державою й задоволення потреб суспільства в цілому, включаючи федеральні й 
місцеві органи влади. 

- Безприбуткові (некомерційні) організації, повністю або в основному 
фінансовані й контрольовані урядом, за винятком організацій, що належать до 
вищого утворення. 

Підприємницький - Всі організації й підприємства основна діяльність яких пов’язана з 
виробництвом продукції або послуг. 

- Приватні безприбуткові (некомерційні) організації. 
Вище утворення - Науково-дослідні інститути, університети та інші вищі навчальні 

заклади, незалежно від джерел фінансування або правового статусу. 
 
Проведені дослідження підтверджують, що проблема інноваційного розвитку країни потребує не лише 

збільшення кількості інноваційних структур. Необхідним є також досягнення рівності прав суб’єктів 
господарювання, реальної конкуренції, якості та стабільності ринкових механізмів, подолання корупції, 
заохочення інноваційного попиту, реальної підтримки науково-технологічного комплексу. Цього можна 
досягти тільки в результаті реалізації довгострокової інвестиційної політики та стратегічних напрямів 
інноваційного розвитку країни. 

Формування і реалізація державної інноваційної політики ґрунтуються на створенні такої системи, що 
дозволить у найкоротші терміни і з високою ефективністю забезпечити підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки за рахунок інтелектуального і технічного потенціалу країни. Державна інноваційна 
політика полягає у визначенні цілей інноваційної стратегії та механізмів стимулювання пріоритетних 
інноваційних програм та проектів. 

Інноваційна модель економіки має складний характер. Вона складається з багатьох елементів, які 
знаходяться в динамічному взаємозв’язку. Головними елементами інноваційної моделі є: 

- система наукових знань та інновацій; 
- система освіти та підвищення кваліфікації; 
- система комерціалізації наукових знань та інновацій; 
- система використання інновацій; 
- система управління та регулювання інноваційного розвитку економіки. 

Кожна з наведених систем відіграє свою роль у функціонуванні інноваційної моделі, без жодної з них 
неможливо досягти позитивних результатів. Проте, особливого значення набуває система управління і 
регулювання інноваційного розвитку як на державному, так і на галузевому, регіональному рівнях, а також 
безпосередньо на рівні підприємств і організацій. Зокрема, від державної політики залежать можливості і 
темпи розвитку всіх інших складових моделі. Саме, для інноваційної моделі характерна переорієнтація 
державного впливу від прямого втручання в економічні процеси до переходу на більш ефективні методи: 

- створення умов для зростання ринкового попиту на інновації; 
- сприяння розвитку конкурентного середовища; 
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- надання пріоритетної підтримки розвитку науки та освіти; 
- забезпечення захисту інтелектуальної власності; 
- забезпечення підвищення якості робочої сили і динаміки зростання її вартості та ін. 
Ефективне застосування всіх елементів організаційно-економічного механізму регулювання 

національної інноваційної системи дають змогу створити належне макроекономічне середовище для 
проведення гнучкої інноваційної політики, підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств на міжнародному ринку та забезпечення пріоритетного розвитку стратегічно важливих галузей. 
Для цього було запропоновано новий підхід до класифікації національних інноваційних систем, що дозволить 
визначити пріоритети при формуванні інноваційної системи України. 

Національна інноваційна система – економічний механізм, який ґрунтується на розробці і експлуатації 
нових знань, підприємницькому підході, інтеграції в зовнішні ринки і прискореному розвитку 
конкурентоспроможності країни та її регіонів. 

Ефективність національної інноваційної системи визначається сукупністю прямих і зворотних зв’язків 
між різними стадіями інноваційного циклу, виробниками і споживачами знань, фірмами, ринком, державою, як 
в національних межах, так і в глобальному масштабі. 

Головними блоками національної інноваційної системи України є підприємства, науково-технічна сфера 
та інноваційна інфраструктура (рис. 1). Розглянемо більш детально їх функції, особливості та напрямки 
розвитку. 

Основним завданням, яке необхідно вирішувати підприємствам для формування і розвитку національної 
інноваційної системи, є перехід від експортоорієнтованої економіки до інноваційної. Отже, слід створити дієву 
систему перетворення інноваційних ідей в готовий продукт. 

Ранжирування пріоритетів науково-технічного розвитку вимагає узгодження інтересів учасників 
інноваційних процесів – представників міністерств і відомств, що фінансують дослідницькі роботи, крупних 
корпорацій та комбінатів тощо. 

Однак, перш за все, на державному рівні необхідно створити нормативно-правову базу та економічні 
механізми для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності. 

В світовій практиці розвиток наукоємних галузей характеризується швидким розповсюдженням знань. 
Організація наукоємних виробництв повинна стати одним з чинників прискореного економічного розвитку 
України. Лідери процесу глобалізації виводять за межі своєї країни значний обсяг інноваційної діяльності. 
Поєднання глобальної та національної інноваційних систем є могутнім чинником економічного розвитку 
суспільства. 

Слід зазначити, що встановлення балансу між технологічними і економічними службами, кожна з яких 
повинна виконувати свою роль при впровадженні інновацій, є одним з завдань підприємств при формуванні 
національної інноваційної системи України. 

В Україні національна інноваційна система формується під впливом об’єктивних чинників: наявності 
природних і трудових ресурсів, географічного розташування, особливостей історичного розвитку, наявності та 
дієздатності інститутів держави і форм підприємницької діяльності. При цьому роль приватного сектора 
полягає в розробці технологій на основі власних досліджень і в ринковому освоєнні інновацій, роль держави – в 
сприянні виробництву фундаментальних знань і комплексів технологій стратегічного характеру, в створенні і 
забезпеченні сприятливого інвестиційного клімату для інвестиційної діяльності крупного і малого 
підприємництва. 

Таким чином, роль держави і приватного підприємництва полягає у значному внеску в інноваційну 
діяльність бізнесу, співвідношенні фундаментальних і прикладних досліджень, динаміці розвитку та галузевої 
структури інноваційної діяльності. 

Раціональне поєднання різних форм власності при організації і проведенні наукових досліджень 
приватного підприємництва і державної інноваційної діяльності також є важливим завданням підприємств для 
формування національної інноваційної системи в Україні. 

Головним завданням науково-технічної сфери у формуванні національної інноваційної системи є 
комерційна реалізація науково-технічних досягнень. 

Слід зазначити, що інтеграція університетської та корпоративної наук повинна стати складовою у 
формуванні національної інноваційної системи України. 

Адаптація інноваційної діяльності до міжнародних норм і правил є завданням, яке повинна вирішувати 
інноваційна інфраструктура при формуванні національної інноваційної системи. 

Головними складовими інноваційної інфраструктури є: 
- венчурні фонди; 
- технопарки; 
- фінансово-промислові групи; 
- консалтингові фірми; 
- лізингові центри; 
- підприємства малого та середнього бізнесу тощо. 
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Слід також зазначити, що інституціональна модель інноваційного процесу передбачає створення 
інститутів, які з орієнтовані на створення та впровадження у виробництво, сферу споживання інноваційної 
продукції або здійснення підтримки інноваційної діяльності. 

До інституціональних структур підтримки інноваційної діяльності відносять наступні види 
інноваційних структур: 

- технопарки; 
- інноваційні бізнес-інкубатори; 
- консалтингові та інжинірингові фірми. 
Механізм інституціонального забезпечення інноваційної діяльності більш детально можна зобразити у 

формі наступної схеми (рис. 2) [1, с. 103]. 
Основними завданнями розвитку інноваційного бізнесу в Україні повинні стати: 
- розвиток інноваційної діяльності; 
- розробка методів оцінки інноваційних проектів; 
- залучення інвестицій в інноваційну сферу; 
- відпрацьовування механізмів фінансування інноваційних проектів та способів їх просування на 

ринок. 
Слід зазначити, що на стадії розробки та розглядання науково-технічного проекту до науково-технічної 

організації або підприємства повинні бути присутні представники державних органів влади, інвестори, які 
мають вкладати кошти та науковці. 

Науково-технічний проект може фінансуватися на підставі: 
- субсидій за допомогою державного бюджету, Державних науково-технічних програм 

(ДНТП), державного замовлення; 
- безповоротного фінансування, коли замовником виступає науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи за господарськими договорами; 
- грантів міжнародних фондів. 
Інноваційні проекти можуть бути подані від імені юридичної особи, що реалізує проект. Саме 

інноваційні проекти передбачають високий ступінь готовності, наявність дослідного зразка продукції та 
стратегії комерціалізації розробки. Реалізовані інноваційні проекти, в результаті виконання яких на ринку 
з’явилися нові товари (технології, продукти, послуги) можуть представляти також тільки юридичні особи. 

Слід зазначити, що паралельно з інноваційними проектами мають існувати так звані «Перспективні 
проекти», які можуть бути подані від імені як юридичної, так і фізичної особи. Саме до них належать проекти, 
що перебувають на ранніх стадіях розробки і не мають дослідного зразка. 

Крім того, повинні бути проекти, які можуть бути подані від імені як юридичної, так і фізичної особи. 
До них належать проекти, які в майбутньому можуть справити позитивний вплив на окремі галузі, національну 
чи світову економіку, для реалізації яких можуть вимагатися масштабні інвестиції, тривалі терміни реалізації 
(10-20 років). 

Фінансуватися інноваційні проекти повинні на підставі позики, субсидії, лізингу, фінансових 
інвестиції, кредиту за допомогою Державної інноваційної компанії, венчурних фондів, спеціалізованими 
небанківськими фінансово-кредитними установами та комерційними банками. 

Значна частка інноваційних проектів повинна бути з орієнтована на внутрішній сектор економіки 
України та їх впровадження може дати реальний економічний ефект. 

Таким чином, основними завданнями формування національної інноваційної системи України, 
заснованої на зв’язку підприємств, науково-технічної сфери та інноваційної інфраструктури, повинні бути: 

- орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України; 
- визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку; 
- формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності; 
- створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного та 

інноваційного потенціалу; 
- комерційна реалізація науково-технічних досягнень; 
- раціональне співвідношення фундаментальних і прикладних досліджень; 
- інтеграція університетської та корпоративної наук; 
- використання наукових знань в економічній діяльності; 
- забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку 

інноваційної діяльності; 
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Рис. 2. Модель інституціонального забезпечення інноваційної діяльності [1, с. 103] 

 
 

Інституціональні структури 
підтримки інноваційної 

діяльності 

Технопарк Інноваційний бізнес-
інкубатор 

Консалтингові, 
інжинірингові фірми 

Надання спеціального 
правового режиму 
стимулювання 
інноваційної діяльності 
учасникам технопарку за 
їх зареєстрованими 
інноваційними проектами 

Надання в оренду 
виробничих приміщень, 
наукового обладнання, 
здійснення 
консалтингових та 
інформаційних послуг 

Розробка інноваційних 
проектів, консалтинг, 
інжиніринг, 
реінжиніринг 

Види підтримки

Науково-технічна організація 
Наукове-виробниче 

підприємство 

 
НДДКР 

Науково-технічна 
розробка 

Нова технологія 

Науково-технічний проект 

Інноваційний процес Підприємство-виконавець 
інноваційного проекту 

Виробництво інноваційної 
продукції 

Впровадження у 
виробництво 

Інноваційний проект 

збут 
Інновація-продукт 

Інновація-процес 

 
 

Субсидія 

 
 

Безповоротне 
фінансування 

 
 

Грант 

Види фінансування 

 
 

Позика 

 
 

Фінансові 
інвестиції 

Кредит, 
лізинг, 
гарантія 

фінансових 
інвестицій 

 
Кредит, 
лізинг, 
гарантія 

Державний 
бюджет, 
ДНТП, 
державне 
замовлення 

 
Замовник, 
НДДКР за 

господарськими 
договорами 

 
Гранти 

міжнародних 
фондів 

 
Державна 
інноваційна 
компанія 

 
Венчурні 
фонди 

 
Спеціалізова
ні НБФКУ 

 
Комерційні 

банки 

Джерела фінансування 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 113

- використання різних форм власності при проведенні досліджень; 
- ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційної діяльності, підтримка 

підприємництва у науково-виробничій сфері; 
- здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної кооперації, трансфер 

технологій, захист вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок; 
- фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової і митної політики у сфері 

інноваційної діяльності; 
- сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури; 
- інформаційне забезпечення суб’єктів інноваційної діяльності; 
- підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності. 
Можна з упевненістю стверджувати, що впровадження в Україні інноваційної моделі розвитку – це 

об’єктивна потреба і альтернативного шляху не існує. Вихід з економічної кризи неможливий без активізації 
інноваційної діяльності. Перехід до інноваційної моделі економічного розвитку потребує комплексних 
державних, регіональних стратегій, головним принципом, яких має стати максимально повна реалізація 
потенціалу інноваційного розвитку для модернізації економіки, підвищення її соціально-економічної 
ефективності та конкурентоспроможності. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті обґрунтована теоретична значимість інноваційної моделі стратегічного розвитку економіки України, 
виявлені основні чинники, що впливають на розвиток інноваційної діяльності на державному рівні та визначені 
шляхи їх усунення. Представлена нормативна модель національної науково-інноваційної системи. 
РЕЗЮМЕ 
В статье обоснована теоретическая значимость инновационной модели стратегического развития экономики 
Украины, выявлены основные факторы, оказывающие влияние на развитие инновационной деятельности на 
государственном уровне и определены пути их устранения. Представлена нормативная модель национальной 
научно-инновационной системы. 
SUMMARY 
In article the theoretical importance of innovative model of strategic development of economy of Ukraine is proved, the 
major factors influencing development of innovative activity at the state level are revealed and ways of their elimination 
are defined. The standard model of national scientifically-innovative system is presented. 
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ВНЗ 
 

Н.Є. Мащенко, ассистент ДонНУ    ⋅ 
 

Постановка проблеми. Традиційна точка зору на роль освіти в суспільстві зводиться до декларування 
прямої підлеглості і залежності системи освіти економічним, політичним та іншим сферам соціального життя. 
На практиці виявляється, що серйозних змін в суспільстві неможливо досягти без попередніх трансформацій у 
сфері освіти. Саме високий рівень загальної та вищої освіти дозволив багатьом країнам увійти до числа 
сучасних розвинених держав. Лише знання можуть підготувати людину до нових складних видів діяльності, 
сприйняття нових цінностей та ідей. Тому сьогодні особливо гостро зростає розуміння необхідності визначення 
і своєчасного розв’язання проблем системи освіти, яка визначає майбутнє нації та її економічний  і соціальний 
потенціал, формує основи конкурентоспроможності підприємств і організацій. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Аналіз наукової літератури показує, що сьогодні багато авторів 
приділяють величезну увагу впровадженню, використанню і впливу інформаційних і комунікаційних технологій у 
сфері освіти Д.М. Богоявленський, М.І. Долішній, М.П. Лапчик,  О.В. Могильов, Е.П. Семенюк, І.П. Смирнов та 
ін. Дослідження даної проблеми здійснюється за низкою напрямів: роль інформаційних технологій в 
інтелектуальному розвитку тих, кого навчають (В.І.Андрєєв, А.Б.Венгеров, А.П.Єршов та інші); використання 
інформаційних технологій в освіті (В.О. Сухомлін, І.Г. Захарова, Б.С.Гершунський та інші); інформаційні 
технології, як ефективний засіб інтенсифікації процесу навчання (О.Г.Ашхотов, Ю.К.Бабанський,  Л.Г.Вяткин); 
формування інформаційної культури студентів (Л.І.Аліферова, С.С.Андрєєв, С.О.Бешенков, М.Г.Вохришева, 
О.А.Гречихин, Н.Б.Зіновьєва, Є.А.Медведева, Б.А.Семеновкер, та ін.); вживання інформаційних технологій для 
формування засобу контролю (Л.П.Шило, Ю.А.Шрейдер, І.С.Якиманська).  
                                                           
© Мащенко Н.Є., 2009 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 114

Проте, не дивлячись на різнобічність виконаних досліджень та їх безперечну теоретичну і прикладну 
значущість, слід зазначити, що питання визначення проблем розвитку вищого навчального закладу, а також 
використання інформаційного потенціалу ВНЗ залишаються відкритими для теоретичного осмислення та 
експериментального вивчення.  

Мета статті - дослідити проблеми розвитку вищого навчального закладу в сучасних умовах, 
проаналізувати і   систематизувати ключові проблеми, які  стримують прогрес у ВНЗ України. 

Виклад основного матеріалу. У всьому цивілізованому світі освіта розглядається як ключовий чинник 
стабільності і прогресу суспільного розвитку. 

Перед освітньою сферою завжди стояла проблема підготовки випускників з рівнем кваліфікації, 
адекватним попиту на фахівців певної спеціальності. Сьогодні, у ситуації постійних змін, що склалася, у 
професійній структурі суспільства ця проблема стоїть ще гостріше. Суспільство опосередковано через ринок 
праці і безпосередньо в особі працедавця є замовником на «продукцію» освітньої сфери. Дана «продукція», у 
свою чергу, повинна задовольняти цю потребу і при цьому орієнтуватися не на миттєвий попит, а здійснювати 
довгостроковий прогноз і формувати стратегічні і тактичні плани розвитку, реалізовуючи у тому числі і 
маркетинг ринку праці. 

Особливо високі вимоги ставляться до якості вищої освіти, оскільки саме їй належить особливе місце в 
структурі професійної освіти. Вища школа є механізмом відтворення всієї системи освіти і науки і тому 
тенденція формування нової якості цієї сфери повинна випереджати процеси змін у всіх інших системах 
безперервної освіти і орієнтуватися на стандарти постіндустріальної економіки, а ширше -  безпосередньо на 
інформаційне суспільство. 

На дорозі розвитку вітчизняні ВНЗ  стикаються з низкою проблем, які можна виділити в економічні, 
соціокультурні та інформаційні підгрупи.  

До економічних можна віднести  недостатність фінансування освіти і  науки,  підвищення рівня 
платних освітніх послуг, а також податків і платежів. 

Соціокультурні проблеми торкаються: 
 рівня заробітної плати викладачів і співробітників ВНЗ;  
рівня стипендіальних виплат студентам; 
виплат матеріальної допомоги студентам і викладачам;  
 соціальної допомоги ветеранам;  
виплат допомоги з тимчасової непрацездатності; 
забезпечення житлом як професорсько-викладацького складу, аспірантів і докторантів, так і студентів і 

співробітників ВНЗ; 
медичного обслуговування і  оздоровлення персоналу ВНЗ; 
формування нових стандартів корпоративної культури; 
організації культурно-масової роботи із студентами тощо. 
Окремо автор статті рекомендує виділити інформаційні проблеми. Вони набувають все більшого 

значення, оскільки сама інформація, як базовий чинник сучасного суспільства, перетворюючись на особливий 
ресурс, не менш значущий, ніж матеріально-технічний, фінансово-економічний і людський, набуває ключового 
значення, особливо  у двох базових аспектах: 

у відтворювальному циклі навчального, виховного, науково-методичного процесів навчання;  
в структурі управління освітою.  
У сучасному ВНЗ інформація стає однією з обов'язкових складових управлінських процесів, оскільки її 

виробництво, передача і вживання складає свого роду «фундамент» ефективного функціонування всіх сфер 
життя суспільства. Від правильності формування та адекватності використання інформаційних потоків багато в 
чому залежить результат діяльності будь-якого сучасного соціального інституту і особливо - системи освіти.  

Можна систематизувати найбільш значні  інформаційні проблеми ВНЗ таким чином: 
До першої групи інформаційних проблем віднесено проблеми, пов'язані з навчальним, виховним, 

науково-методичним процесами навчання. Це: 
підвищення якості освітніх послуг;  
поліпшення ефективності роботи аспірантури - кількості захистів дисертацій у встановлені терміни; 
збільшення  науково-технічного потенціалу ВНЗ; 
слабка робота із створення електронних підручників; 
низька ефективність формування методичного забезпечення дистанційної освіти тощо.  
Друга група  об’єднує інформаційні проблеми системи управління освітою: 
підвищення кадрового потенціалу вищої школи; 
збільшення комунікаційного потенціалу освітнього середовища;  
низьку  інформованість структурних підрозділів, що  приводить до неузгодженості функціонування 

ВНЗ в цілому; 
відсутність системи електронного документообігу в управлінському апараті та організації доступу до 

неї у філіях і представництвах; 
необхідність перепідготовки співробітників ВНЗ, задіяних в інформаційному обслуговуванні ділових 

процесів; 
побудову правильного інформаційного середовища ВНЗ і автоматизацію всіх його бізнес-процесів; 
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створення багатоскладової корпоративної інформаційної системи ВНЗ за єдиним проектом побудови 
корпоративної мережі  тощо. 

Розв’язання  інформаційних проблем ВНЗ впливає на підвищення його інформаційного потенціалу. 
Вищі навчальні заклади  останнім часом стали потужним чинником розвитку суспільства, цивілізації, 

перш за все тому, що завжди мають справу із створенням, зберіганням і поширенням знань, інформації. Саме 
накопичений інформаційний потенціал, темпи його нарощування у вирішальній мірі визначають можливості 
будь-якого ВНЗ у всіх сферах діяльності. Принципи зберігання і передачі знань кардинально змінюються. Чим 
потужніше інформаційний потенціал ВНЗ, тим більше стійким є його положення. 

Інформаційний потенціал ВНЗ – це інформаційні ресурси, можливості, знання та інформація у будь-
яких видах, які є в наявності і можуть бути мобілізовані для досягнення певної мети, розв’язання  якого-небудь 
завдання, а також можливостей вищого навчального закладу в сфері надання освітніх послуг і розвитку науки.  

Висновки. Проблеми сучасних вітчизняних ВНЗ різні. Вони залежать від політичної, економічної  і 
соціальної ситуації в країні, міжнародних стандартів і договорів, внутрішньої політики самого закладу, рівня 
розвитку науково-технічного прогресу та конкурентоспроможності конкретного ВНЗ. Вітчизняна система 
освіти в даний момент переходить на європейські стандарти, стан інформаційного потенціалу повинен стати 
визначальним чинником, який може привести до стрімкого розвитку вітчизняної освіти і науки. 
 
РЕЗЮМЕ 
Обґрунтовано  необхідність пред'явлення високих вимог до сучасного ВНЗ як до основного елементу розвитку 
інформаційного суспільства. Систематизовано основні проблеми, з якими стикаються вітчизняні ВНЗ. Окремо 
виділено і впорядковано інформаційні проблеми розвитку як найбільш значущі для стратегічного розвитку 
ВНЗ. Встановлено зв'язок між розв’язанням інформаційних проблем і розвитком інформаційного потенціалу 
ВНЗ. 
РЕЗЮМЕ 
Обоснована  необходимость предъявления высоких требования к современному вузу как к основному элементу 
развития информационного общества. Систематизированы основные проблемы, с которыми сталкиваются 
отечественные вузы. Отдельно выделены и упорядочены информационные проблемы развития как наиболее 
значимые для стратегического развития вуза. Установлена связь между решением информационных проблем и 
развитием информационного потенциала вуза. 
SUMMARY 
The necessity of producing high requirements to the modern institute of higher as to the basic element of development 
of informative society is grounded. Basic problems which the domestic institutes of higher run into are systematized. 
Separately selected and well-organized informative problems of development as most meaningful for strategic 
development of institute of higher.  Connection is set between the decision of informative problems and development of 
informative potential of institute of higher. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН В УМОВАХ 

ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ІМПОРТУ ЕНЕРГОНОСІЇВ  
 
Х.С. Мітюшкіна, ст. викладач кафедри міжнародної економіки МДГУ ⋅ 
 

 
Постановка проблеми. Перспективи розвитку світової енергетики є однією з найбільш актуальних 

глобальних проблем. Недостатньо швидке порівняно з збільшенням енергоспоживання збільшення пропозиції 
енергетичних ресурсів в цілому й зокрема вуглеводнів обумовлено відносним скороченням інвестицій щодо 
нарощування виробництва, вичерпністю найбільш доступних запасів, а також геополітичною напругою в 
регіонах, багатих на вуглеводну сировину. Взаємозв’язок світового економічного зростання та попиту на 
енергетичні ресурси досліджували такі вчені, як: Н.М. Байков, М.Р. Салихов, Л.М. Григор’єв, Т.А. Митрова, 
В.Д. Пісарев. 

 Здатність держави забезпечити потреби національної економіки енергетичними ресурсами в повному 
обсязі свідчить про стан її енергетичної безпеки. Проблеми пов’язані з енергетичною безпекою країн світу та 
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зокрема України підіймалися в роботах вітчизняних та зарубіжних науковців:  С. Пиріжкова, М. Земляного, В. 
Баранніка, О. Гриневича, Ю. Макогона та інших.  

Однак, не зважаючи на чисельність досліджень, розгляд особливостей енергетичної безпеки країн, 
залежних від імпорту енергетичних ресурсів потребує подальшого вивчення. У зв’язку з цим, метою 
дослідження є удосконалення оцінки рівня енергетичної безпеки країн в умовах залежності від імпорту 
енергоносіїв.  

Результати дослідження. 
Серед найважливіших параметрів, що визначають енергетичну ефективність національної економіки, 

виділяють енергоспоживання на душу населення й енергоємність валового внутрішнього продукту. Темпи 
зниження останнього показника свідчать про ефективність енергозберігаючої політики держави. 

Ефективність використання енергії країнами світового співтовариства можна проаналізувати 
використовуючи математичні розрахунки, в основі яких лежить залежність динаміки ВВП від споживання 
енергоресурсів та енергоємності ВВП. Дана залежність може бути виражені рівнянням регресії, у якому 
встановлюється зв'язок між цими змінними. Варто відзначити, що у всіх країн ступінь залежності ВВП від 
споживання енергоресурсів різна,  і відповідно різна ефективність використання енергії. У цей час за 
ефективністю використання енергії країни світу можна розділити на кілька груп (табл. 1). 

Таблиця 1 
 Розподіл країн на групи за енергетичною ефективністю національної економіки 

Показники 

Група Країна Енерго-місткість 
економіки 

Рівень ВВП на 
душу 

населення 

Рівень 
енергоспоживання на 

душу населення 

Перша 
Австрія, Німеччина,  
Данія, Швейцарія, 
Франція, Японія 

Низька Дуже високий Помірний 

Друга 

Великобританія, 
Нідерланди, Ізраїль, 

Іспанія, Італія, 
Швеція 

Низька Високий Середній 

Третя Аргентина, Греція, 
Південна Корея Середня Середній Середній 

Четверта 
Венесуела, Індонезія 
Ірак, Іран, Мексика, 

Філіппіни 
Висока Низький Високий  

П'ята 
Країни Східної, Європи, 
Північної Америки, 

Австралія 
Низька Високий Високий 

Шоста 

Болгарія Україна 
Білорусь Казахстан 

Узбекистан 
Туркменістан, країни 

Прибалтики 

Дуже висока Середній Середній 

 
Країни першої групи,  як правило, відчувають дефіцит внутрішніх енергетичних ресурсів (нафти й газу). 

Вони розвивають високотехнологічні виробництва, що не вимагають великих витрат енергії. 
До другої групи відносяться розвинені країни, з досить високою ефективністю енергоспоживання, 

причому деякі з них є найбільшими виробниками паливно-енергетичних і інших ресурсів.  
Третю групу складають розвинені країни й країни з перехідною економікою. Для них характерний 

середній рівень зазначених показників. Видобуток власних енергетичних ресурсів не завжди задовольняє 
внутрішні потреби держави, однак інші сектори економіки розвинені досить високо. 

Основу економік країн (переважно, країни, що розвиваються) четвертої групи становить продукція 
паливно-енергетичного комплексу. 

У п'яту групу входять країни Східної Європи, Північної Америки й Австралія, які характеризуються 
низькими рівнями енергоємності ВВП і високими показниками енергоспоживання на душу населення. 

До шостої групи відносяться деякі країни СНД, країни Прибалтики, причому багато хто з них (Україна, 
Білорусь, прибалтійські держави) є нетто-імпортерами енергетичних ресурсів. 

Слід зазначити, що не всі країни світового співтовариства можна розподілити в рамки вищезазначених 
груп. Наприклад, країни, які споживають мало енергії й виробляють мало ВВП (Алжир, Єгипет, Гватемала, 
Парагвай, Пакистан і інші).  По тенденції росту ВВП із ростом споживання енергії частина із цих країн тяжіє до 
третьої групи (Гватемала, Коста Ріка, Парагвай і інші), інші до четвертого (Пакистан, Алжир, Єгипет).  

Відповідно до запропонованої класифікації, Україна за рівнем енергоспоживання належить до шостої 
групи країн - нетто-імпортерів. Однак, слід зазначити, що сама по собі енергетична залежність від зовнішніх 
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джерел не є чинником стримування економічного росту. Вона впливає лише на вибір типу економічного 
розвитку. Більшість країн - нетто-імпортерів, частка імпорту енергоносіїв у яких ще більше, ніж в України, 
обрали ресурсозберігаючий тип економічного розвитку. 

Необхідність удосконалення оцінки рівня енергетичної безпеки країн залежних в імпорту енергоресурсів 
спонукала до розширення кола факторів, які мають найбільший вплив на її стан. Отже, для оцінки рівня 
енергетичної залежності, 40 країн-імпортерів було диференційовано та сформовано однорідні групи країн за 
кількома ознаками: ВВП на душу населення, енергомісткість ВВП, споживання енергетичних ресурсів на душу 
населення (рис. 1).  

 
 

Рис. 1 Механізм формування енергетичної безпеки в країнах світу, залежних від імпорту 
енергетичних ресурсів 

 
Так, для трьох груп країн було побудовано кореляційно-регресійні моделі залежності результативних 

ознак (в якості яких використано такі: імпортна квота,  енергоємність ВВП, споживання енергоресурсів на душу 
населення) від факторних (до системи факторних ознак включено наступні: ВВП на душу населення, 
виробництво енергоресурсів на душу населення, імпорт ресурсів на душу населення, виробництво промислової 
продукції на душу населення, експорт на душу населення). 

Результат проведених розрахунків за однією із факторних ознак (імпортна квота) представлено у таблиці 
2.  

Таблиця 2 
Результат багатофакторної моделі залежності енергетичної безпеки країн-імпортерів енергоресурсів 

Типи країн Рівняння багатофакторної 
регресії 

Факторні ознаки 

Країни-імпортери з 
високим 

рівнем доходу 
 

Y=3.98-0.0009*GDP-
0.025*PREN+0.002*IMP 

 

GDP- ВВП на душу населення; 
PREN – виробництво енергоресурсів 

на душу населення 
IMP – імпорт енергоресурсів на 

душу населення 

Країни-імпортери з 
середнім рівнем доходу 

 

Y=3.76-
2.012*CON+0.0009*IMP+0.0006*

EXP 
 

CON- споживання енергоресурсів на 
душу населення 

IMP – імпорт енергоресурсів на 
душу населення 

EXP – експорт на душу населення 

Країни-імпортери з 
низьким рівнем доходу 

 

Y=2.926-
4.06*PREN+10.21*CONGDP+0.01

5*IMP 
 

PREN- виробництво енергоресурсів 
на душу населення 

CONGDP – енергоємність ВВП 
IMP – імпорт енергоресурсів на 

душу населення 

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА КРАЇН СВІТУ 

Внутрішні фактори Зовнішні фактори 

Імпортна 
квота 

Енерго-
місткість ВВП 

Споживання 
енергоресурсів на 
душу населення 

-світові ціни на 
енергоресурси; 
-обсяги світового 
видобутку; 
-нові великі геологічні 
відкриття; 
-зміна політичної ситуації 
в країнах-виробниках; 
-інші

ВВП на 
душу 

населення 
Виробництво 
енергоресурсів 

на душу 
населення 

Імпорт 
ресурсів 
на душу 
населення 

Виробництво 
промислової 
продукції на 

душу  
населення 

Експорт 
на душу 
населення 

Країни-
імпортери з 

високим рівнем 
доходу 

Країни-
імпортери з 
середнім 

рівнем доходу 

Країни-
імпортери з 

низьким рівнем 
доходу 
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Результати проведених розрахунків свідчать про те, що в країнах-імпортерах енергетичних ресурсів з 

високим рівнем доходу (Великобританія, Франція, Італія, Німеччина, Японія та ін.) імпортна квота змінюється 
під впливом таких показників, як ВВП на душу населення, виробництво енергоресурсів на душу населення та 
імпорт енергоресурсів на душу населення. Так, при збільшенні ВВП на душу населення та виробництва 
енергоресурсів імпортна квота зменшується; при збільшенні імпорту енергоресурсів – збільшується. В країнах-
імпортерах з середнім рівнем доходу (Португалія, Корея, Чехія, Польща та ін.) імпортна квота зменшується при 
збільшенні споживання енергетичних ресурсів на душу населення. Така тенденція пояснюється тим, що 
збільшення споживання відбувається за рахунок збільшення виробництва продукції з низькою енергомісткістю. 
Тобто країни відповідної групи разом із збільшенням енергоспоживання підвищують енергоефективність 
економіки. Ситуація з імпортною квотою в країнах-імпортерах з низьким рівнем доходу (Україна, Молдова, 
Індія, В’єтнам тощо) цілком очікувана. Так, збільшення імпортної квоти відбувається під впливом збільшення 
енергоємності ВВП та імпорту енергоресурсів на душу населення.    

Отже, для промислово розвинутих країн, які є імпортерами вуглеводної сировини пріоритетні 
напрямки щодо забезпечення їх енергетичної безпеки вбачаються в наступному:  

• забезпеченні надійності постачань енергоресурсів; 
• диверсифікованості джерел постачань енергоресурсів; 
• забезпеченні безпеки енергетичної інфраструктури; 
• впровадженні нових технологій для зниження залежності від імпорту енергоресурсів. 

Для країн-імпортерів енергетичних ресурсів з середнім рівнем доходу пріоритетами в галузі 
енергетичної безпеки є: 

• можливість задовільнення зростаючого попиту на імпортовані енергоресурси; 
• забезпечення притоку капіталу та фінансування інвестицій в енергетичну інфраструктуру й розробку 

ресурсів; 
• забезпечення базової потреби населення в енергоресурсах та створення активного попиту на послуги 

енергетичного сектора. 
Країнам зі швидко зростаючим попитом на енергетичні ресурси на низьким рівнем доходу окрім 

напрямків попередньої групи слід звернути увагу на:  
• диверсифікацію джерел постачань енергоресурсів; 
• та впровадження нових технологій для зниження залежності від імпорту сировини. 

У цілому, енергоспоживання у  всіх країнах світу, за останні кілька десятиліть, істотно зросло. При 
цьому, більшість розвинених країн збільшували не тільки кількість споживаної енергії, але й ефективність її 
використання. Особливістю економіки багатьох індустріально розвинених країн є її ресурсозберігаючий і, 
зокрема, енергозберігаючий характер. Кількаразове підвищення цін на енергоносії (особливо на нафту) стало 
вирішальним фактором ефективності використання енергії й переорієнтації національного господарства цих 
країн на енергозберігаючий шлях розвитку. 

Також потрібно відзначити той факт, що ефективність використання енергії знижує кількість в країні 
підприємств сировинних, а також ресурсо- й енергоємних галузей промисловості (металургії, хімічної 
промисловості й інших). Це проявляється не тільки на прикладі країн, орієнтованих винятково на виробництво 
й продаж сировини, але навіть на прикладі високорозвинених країн, таких, як США, Канада, Великобританія й 
ін. При найвищому рівні технологій вони, проте, уступають за ефективністю використання енергії при 
створенні ВВП таким країнам, як Австрія, Німеччина, Японія. 

Відповідно до  світової тенденції, енергоємність ВВП зменшується за умови зростання доходів 
населення, оскільки відбувається перехід від економіки, побудованої на первинних ресурсах, до економіки з 
менш енергоємним виробництвом і сферою послуг, де вирішальну роль грають вторинні фактори виробництва - 
технологічні інновації, інформаційні потоки, кваліфікація робочої сили й т.п. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті представлено характеристику груп країн за рівнем енергоефективності національної економіки,  удосконалено 
оцінку рівня енергетичної безпеки країн-імпортерів енергетичних ресурсів за рахунок окремих факторів.  
РЕЗЮМЕ 
В статье представлена характеристика групп стран в зависимости от уровня энергоэффективности национальной 
экономики, усовершенствована оценка уровня энергетической безопасности стран-импортеров энергетических ресурсов 
за счет использования отдельных факторов.  
SUMMARY 
In the article the description of groups of countries for the level of the national economy energy efficiency is presented, and the 
assessment of energy security level due to the certain factors influence is developed.  
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АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ 
МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 
М.Б. Нагара, Тернопільський національний економічний університет 
 

Актуальність проблеми. В умовах формування економіки знань, інтелектуалізації та сайєнтифікації 
виробництва пріоритетною задачею будь-якого підприємства є формування якісного трудового потенціалу, 
який характеризується високим рівнем загальної і професійної освіти, її відповідністю потребам суб’єкта 
господарювання, високою культурою праці, схильністю до інновацій, мобільністю та здатністю адаптуватись 
до нових умов трудової діяльності. Крім того, усвідомлення вирішальної ролі людського ресурсу в економічній 
системі та міжнародній конкурентоспроможності підприємств висуває нові вимоги до якості людського 
ресурсу: освіти, кваліфікації, компетенції, продуктивності праці, креативного потенціалу. На жаль, 
забезпеченість молочної галузі Вінницької області кваліфікованими працівниками на сучасному етапі її 
розвитку є вкрай недостатньою як у якісному, так і кількісному відношенні.  

Молочна промисловість відноситься до галузей, які динамічно розвиваються, підтримують високі 
темпи приросту обсягів виробництва продукції, характеризуються швидкою оборотністю капіталу та 
збільшенням рентабельності операційної діяльності. З іншого боку, за офіційними статистичними даними у 
2008 році середньорічна кількість найманих працівників у молочній промисловості України зокрема суттєво 
зменшилась, порівняно з 2002 роком. Тому постає питання: позитивні результати діяльності галузі є наслідком 
підвищення ефективності використання наявного трудового потенціалу або їх досягнуто завдяки впливу інших 
виробничих факторів? Аналіз стану та розвитку людських ресурсів молочної промисловості Вінниччини 
дозволить вивчити позитивні та негативні процеси у цій сфері, а також сформувати на науковій основі 
напрямки удосконалення управління та розвитку персоналу, від якого значною мірою залежить економічне 
зміцнення підприємств, завоювання та утримання ними передових позицій.  

Аналіз останніх наукових досліджень. У вітчизняному та зарубіжному науковому арсеналі існує ряд 
праць та публікацій, в яких висвітлюються теоретичні та практичні положення управління людськими 
ресурсами. Серед них: Д. П. Богиня, І. Бондар, Е. Грант, Дж. Грехем, П. Друкер, О. Грішнова, А. Колот, Ю. 
Одегов, В. Петюх, В. Савченко, М. Семикіна, Г. Щекін. Але аналіз наукових публікацій свідчить, що найбільш 
вивченими є питання забезпечення ефективн119ості використання людських ресурсів окремих видів 
економічної діяльності та національної економіки в цілому. В той же час недостатньо уваги у науковій 
літературі приділяється дослідженню проблем підвищення ефективності управління та розвитку персоналу 
молочної промисловості на прикладі окремого регіону на основі статистично-економічного аналізу. 

Мета дослідження. З огляду на зазначене, метою статі є дослідження головних параметрів людських 
ресурсів молочної промисловості, виявлення основних проблем і тенденцій як підґрунтя для розробки 
ефективної методики управління персоналом на засадах коучингу. Практичне дослідження здійснюється на 
прикладі Вінницької області. 

Виклад основного матеріалу. Молочна промисловість відіграє значну роль у системі харчової 
промисловості Вінницької області. В даний час багато підприємств молочної галузі цієї області проводять 
модернізацію та впроваджують у виробництво нові технології, нарощують виробничі потужності, що наближає 
виробництво до європейських стандартів. Це зумовлює зниження витрат сировини, розширення асортименту та 
підвищення якості молочної продукції. Доказом цього є той факт, що протягом багатьох років Вінницька 
область є одним з лідерів за обсягами виробництва молочної продукції: питома вага Вінницької області у 
всеукраїнському виробництві спредів та жирових сумішей становить більш як 40 %. За підсумками роботи 2008 
року молочна промисловість області посіла перше місце в Україні за обсягом виробництва молока (830 тис. т, 
або 6,7 % до загального обсягу виробництва в Україні у 2008 р.) [1, 39]. Враховуючи об’єктивну оцінку 
сучасного стану економіки, позитивні та негативні чинники регіонального розвитку, молочну промисловість 
розглядають як одну з пріоритетних галузей виробництва, що забезпечують зайнятість населення області. 
Частка продукції молочної промисловості у загальному обсязі продовольчих товарів Вінницької області 
становить 31 %. Молочна промисловість є однією з головних галузей, що утворюють бюджет області, оскільки 
на неї припадає понад 40 % усього промислового виробництва. Крім того, 95 % молочних продуктів, що 
виготовляються в області, надходять саме на її внутрішній ринок, що призвело до витіснення з ринку багатьох 
імпортних виробників.  

Молочна промисловість Вінницької області належить до галузей, де протягом тривалого періоду 
сформувався потужний склад кваліфікованих у відповідних напрямках людських ресурсів. Рівень 
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забезпеченості галузі людськими ресурсами і їхнє раціональне використання значною мірою визначає 
організаційно-технічний рівень виробництва, ефективність застосування техніки і технології, використання 
предметів праці. Але негативні тенденції до зменшення економічно активного та зайнятого населення не 
оминули і промисловість регіону та молочну зокрема. В результаті аналізу складу і структури персоналу 
молочної промисловості Вінницької області встановлено, що протягом 2002-2008 років середньорічна кількість 
найманих працівників галузі скоротилася на 533 особи, або на 9,6 % (табл. 1.). 

Таблиця 1 
Склад і структура працівників молочної промисловості Вінницької області 

Склад
ено 

автор
ом за 
дани

ми [1] 
 

Д
еталіз
овани

й 
аналіз 
зміни 
серед
ньорі
чної 

кількості найманих працівників у розрізі основних категорій персоналу свідчить, що персонал основної 
діяльності скоротився на 499 осіб (на 9,4 %), а персонал неосновної діяльності - на 34 особи (на 14,3 %). 
Найістотніші зміни відбулися щодо кількості робітників, яка зменшилась на 444 особи (на 9,5 %). У 2008 році, 
порівняно з 2002 роком, відбулося скорочення кількості службовців на 28 осіб (на 9,2 %). Кількість керівників і 
спеціалістів  також зменшилась  на 27 осіб (на 8 %). Виходячи з того, що для високопродуктивної праці 
підприємства мають бути забезпечені основними й допоміжними робітниками відповідної кваліфікації, була 
проведена деталізація аналізу чисельності структури персоналу. У процесі дослідження встановлено, що 
удосконалення техніки, організації виробництва, особливо обслуговуючих виробництв (механізація 
навантажувально-розвантажувальних і транспортних робіт тощо), призвело до зміни співвідношення основних і 
допоміжних робітників. Порівняно з 2002 роком, у 2008 році питома вага основних робітників зросла на 0,6 %, 
а допоміжних зменшилась на  54,1 %, що можна розглядати як передумову зростання продуктивності праці та 
обсягів виробництва продукції. 

Варто додати, що кількісна оцінка людських ресурсів недостатньо розкриває особливості персоналу 
молочної промисловості Вінницької області, оскільки відображає лише абсолютну величину та динаміку 
людських ресурсів під впливом різноманітних факторів. Усвідомлення вирішальної ролі людських ресурсів в 
економічній системі та конкурентоспроможності підприємств значною мірою актуалізувало питання пов’язане 
з необхідністю дослідження якісного складу працівників підприємств галузі. Якісний склад людських ресурсів 
молочної промисловості Вінниччини характеризується загальноосвітнім, професійно-кваліфікаційним рівнями, 
статево-віковою та внутрішньовиробничими структурами. Періодичний аналіз професійного складу 
працівників має важливе значення для удосконалення виробничого процесу, дозволяє проводити оперативні 
заходи, спрямовані на покращення професійно-кваліфікаційного складу працівників підприємства. 

Таблиця 2 
Якісний склад людських ресурсів молочної промисловості Вінницької області 

Відхилення 2008 від 
2002 року Показники 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Абсолютн

е(осіб) Відносне, %

Середньооблікова 
кількість 
працівників, осіб 

5523 5616 5665 5879 5478 5217 4990 -533 -9,6 

Розподіл працівників за віком, осіб, зокрема: 
- До 
25 років, 427 443 462 498 456 418 405 -22 -5,1 

Відсотків 7,7 7,9 8,1 8,5 8,3 8,0 8,1 +0,4 - 
- 25-40 років 3003 3040 3013 3155 2836 2684 2556 -465 -15,5 

Відсотків 54,3 54,1 53,2 53,6 51,8 51,4 51,2 -3,5 - 
- 40-60 років 1741 1785 1804 1825 1792 1735 1718 -23 -1,3 

Відсотків 31,5 31,8 31,8 31,1 32,7 33,2 34,4 +2,9 - 

Кількість, осіб Відхилення 2008 
від 2002 року 

№ 
п/п Показники 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Абсолют
не, осіб 

Відносне, 
% 

1. Середньооблікова кількість 
найманих працівників галузі 5523 5616 5665 5879 5478 5217 4990 -533 -9,6 

2. Працівники основної 
діяльності, зокрема: 5286 5373 5414 5583 5264 5011 4787 -499 -9,4 

 - керівники і спеціалісти 336 349 378 395 334 307 309 -27 -8 
 - службовці 303 337 342 356 302 288 275 -28 -9,2 
 - робітники, з них: 4647 4687 4694 4832 4628 4416 4203 -444 -9,5 
 - основні  робітники 3785 3850 3848 3901 3907 3872 3807 +22 +0,6 
 - допоміжні робітники 863 837 846 931 721 544 396 -467 -54,1 

3. Працівники неосновної 
діяльності 237 243 251 296 214 206 203 -34 -14,3 
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- Понад 60 
років 352 348 386 401 394 380 311 -21 -5,9 

Відсотків 6,5 6,2 6,9 6,8 7,2 7,4 6,2 -0,3 - 
Розподіл працівників за трудовим стажем, зокрема: 

- До 3 років 546 599 603 627 612 484 426 -120 -21,9 
Відсотків 9,8 10,6 10,6 10,6 11,1 9,3 8,5 -1,3 - 

- 3-5 років 1289 1318 1329 1438 1227 1193 1149 -140 -10,8 
Відсотків 23,3 23,5 23,4 24,4 22,3 22,8 23,0 -0,3 - 
- 5-10 років 1880 1882 1891 1911 1813 1742 1743 -137 -7,3 
 Відсотків 34,0 33,5 33,3 32,5 33,1 33,4 34,9 +0,9 - 

- 10-20 років 1083 1085 1099 1116 1085 1194 1115 +32 +3 
Відсотків 19,6 19,3 19,4 19,0 19,8 22,8 22,3 +2,7 - 
- Понад 20 
років 725 732 743 787 741 604 557 -168 -23,1 

Відсотків 13,3 13,1 13,3 13,5 13,7 11,7 11,3 -2 - 
Розподіл працівників за рівнем освіти, осіб, зокрема 

- Середня 1623 1667 1684 1713 1554 1381 1243 -380 -23,4 
Відсотків 29,3 29,7 29,4 28,8 28,3 26,4 24,9 -4,4 - 

- Середня 
спеціальна 3421 3456 3472 3648 3403 3307 3216 -205 -6 

Відсотків 61,9 61,4 61,6 62,1 62,2 63,4 64,4 +2,5 - 
- Вища 479 493 509 518 521 529 531 +52 +11 

Відсотків 8,8 8,9 9,0 9,1 9,5 10,2 10,7 +1,9 - 
Розподіл працівників за статтю, осіб, зокрема 

- Жінки 3091 3110 3152 3190 3075 3003 2927 -164 -5,3 
Відсотків 55,9 55,3 55,6 54,2 56,1 57,5 58,6 +2,9 - 

- Чоловіки 2432 2506 2513 2689 2403 2214 2063 -369 -15,2 
 Відсотків 44,1 44,7 44,4 45,8 43,9 42,5 41,4 -2,7 - 
Складено автором за даними [2] 
 

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок, що протягом 2002-2008 років найбільша частка 
працюючих на підприємствах молочної галузі мала вік від 25 до 40 років (>50 %). Такий високий відсоток 
працівників даної вікової групи може свідчити про відсутність тенденції «старіння» персоналу підприємств, що 
підтверджується помітно нижчою питомою вагою працівників віком понад 60 років (<7 %). Характерним для 
галузі у 2008 році, порівняно з 2002 роком, було збільшення на 3 % частки працівників з трудовим стажем від 
10 до 20 років, та зростання на 1 % частки працівників з трудовим стажем  від 5 до 10 років, що можна оцінити 
як нормальну плинність кадрів. Позитивно характеризує якість людських ресурсів молочної промисловості 
Вінниччини те, що у 2008 році понад 75 % працівників мали середню спеціальну та вищу освіту. При цьому 
питома вага працівників з повною вищою освітою, порівняно з 2002 роком, зросла на 11 %, що свідчить про 
зростання освітньо-професійного рівня персоналу. Разом з тим, питома вага працівників з середньою освітою 
скоротилась на 23,4 %. Але неврегульованість кон’юнктури ринку праці в складних економічних умовах 
привела до використання на робітничих посадах працівників з вищою освітою. Тобто, на деяких підприємствах 
спостерігається штучне зростання якісного показника людських ресурсів при одночасному зменшенні рівня 
його фактичного використання. Досить часто результатом застосування подібної практики є інтенсифікація 
плинності кадрів. Стосовно гендерного аспекту, то молочна промисловість Вінницької області відноситься до 
галузей з превалюванням жіночої статті: у 2008 році частка жінок становила 58,6 %. При цьому, порівняно з 
2002 роком, спостерігалось її збільшення на 3 %, а чоловічої часки – скорочення на 15,2 %. Статева структура 
здійснює суттєвий вплив на кадрову політику та стратегію підприємств галузі. Крім того, на деяких 
аналізованих об’єктах високий рівень мобільності кадрів спричинений тимчасовим (повним) звільненням 
працівниць в зв’язку з декретними відпустками або відпустками по догляду за дітьми. Жінки становлять 
близько 70 % від кількості прийнятих та вибулих працівників, а з причин плинності кадрів – до 90 %. 
Покращення соціальної інфраструктури, використання гнучких робочих графіків сприяло б зменшенню відтоку 
працівниць з підприємств, скороченню тривалості відпусток в зв’язку з сімейними обставинами, збільшенню 
рівня використання трудового потенціалу. 

Аналіз руху людських ресурсів молокопереробних підприємств Вінницької області виявив, що у 2008 
році було зараховано на роботу на 135 осіб менше, а вибуло – на 99 осіб більше, ніж у 2002 році. Отже, 
коефіцієнт обороту з прийому у 2008 році зменшився на 0,02, а коефіцієнт обороту зі звільнення зріс на 0,02 
порівняно з 2002 роком. Звільнення випереджає залучення нових працівників у 2 рази: 4 % працівників 
звільняються і лише 2 % залучаються до роботи. При цьому коефіцієнт плинності кадрів у 2008 році також 
збільшився у 2 рази, а коефіцієнт постійності кадрів зменшився на 2 %. Основною підставою для звільнення у 
2002 році було власне бажання, різні поважні причини, що наводили працівники та порушення трудової 
дисципліни (58,8 % звільнених). У 2008 році переважали причини скорочення штатів (59 % звільнених), що 
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відображає тенденцію покращення умов праці та трудової дисципліни, але також свідчить про складний 
фінансово-економічний стан підприємств. Крім того, зростання коефіцієнту плинності кадрів може також 
негативно вплинути на ефективність діяльності підприємств галузі. 

Важливим фактором, який впливає на кількісно-якісний склад людських ресурсів молочної 
промисловості є ритмічність виробничого процесу. Молочна промисловість є експортоорієнтованою галуззю, 
що ставить її у пряму залежність від кількості іноземних замовлень, а також висуває високі вимоги до якості 
сировини, виготовленої продукції, матеріально-технічного забезпечення підприємств. Все це здійснює 
безпосередній вплив на стан та використання людських ресурсів підприємств галузі. Чітко визначені часові 
рамки замовлень спонукають керівництво вимагати підвищення  продуктивності та інтенсивності праці 
співробітників протягом встановленого періоду або залучати персонал до понаднормових робіт. Аналіз частки 
понаднормових робіт на підприємствах молочної промисловості Вінницької області свідчить про її невеликий 
розмір (0,8-1,1 % від відпрацьованого робочого часу). Але дані проведеного соціологічного опитування 
працівників декількох молокопереробних підприємств Вінниччини демонструють діаметрально протилежний 
стан справ. Таким чином з’ясовано, що керівництво підприємств застосовує занадто високі норми виробітку з 
метою зменшення витрат на оплату праці та вчасного виконання виробничих програм. Досить часто працівники 
змушені безоплатно понаднормово працювати для того, щоб виконати встановлені норми виробітку. Це є 
доказом того, що фактична кількість відпрацьованих годин понад встановлену тривалість робочого дня є 
більшою, ніж статистично зафіксовано, у декілька разів. Використання завищених норм виробітку та 
понаднормових робіт здійснює неоднозначний вплив на людські ресурси галузі. З одного боку, відсутність 
дієвих мотиваційних засобів спричиняє байдужість працівників до якості та результатів власної праці. З 
другого боку, завищені вимоги сприяють підвищенню рівня формування та використання людських ресурсів 
молочної промисловості. 

У процесі аналізу нами було визначено співвідношення темпів зміни рівня оплати та продуктивності 
праці. Як було зазначено, з метою розширеного відтворення, отримання встановленого рівня прибутку та 
рентабельності, необхідно, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання оплати. 
Для оцінки відповідності між темпами зростання середньої заробітної плати та продуктивністю праці авторами 
розраховано коефіцієнт випередження (Кв), що є співвідношенням індексів продуктивності праці (Івп) та 
середньої заробітної плати одного працівника (Ізп): 

                    Кв = Івп:Ізп                                 (1) 
В результаті проведених розрахунків встановлено, що середньорічний виробіток продукції на одного 

працівника основної діяльності підприємств молочної галузі регіону протягом 2002-2008 років зріс у 
середньому з 45,2 тис. грн.. до 314,5 тис. грн., тобто на 269,3 тис. грн., або на 595,7 %. За цей же період 
середньорічна оплата праці одного працівника збільшилась на 13 606,7 тис. грн., тобто на 353,3 %. Аналіз 
співвідношення між темпами зростання продуктивності праці (615,6 %) і середньорічної оплати одного 
працівника галузі (425,4 %) за період, що досліджується свідчить, що зростання середньорічного виробітку 
випереджає зростання оплати праці (коефіцієнт випередження дорівнює 1,4). Це дає змогу зробити висновок 
про наявність таких процесів як економія фонду оплати праці та інтенсифікація використання людських 
ресурсів галузі.  

Людські ресурси в динамічних умовах конкурентної боротьби повинні бути високоосвіченими, 
володіти стратегічним мисленням й ерудицією, а навчання та підвищення кваліфікації персоналу мають бути 
безперервними і забезпечувати необхідний професійний розвиток працівників. Про важливість професійного 
розвитку свідчить той факт, що більшість підприємств у високорозвинутих країнах виділяють для цієї цілі 
більше 10 % фонду заробітної плати. Але аналіз діючої практики з розвитку персоналу на молокопереробних 
підприємствах Вінницької області доводить недооцінку ними значення інвестування у своїх працівників як 
передумову високоякісної та конкурентоспроможної робочої сили. Доказом цього є виділення на процес 
навчання та розвитку працівників менше 2 % фонду заробітної плати та невелика частка працівників, які 
опанували нові професії та підвищили кваліфікацію (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Підготовка людських ресурсів за місцем і формами навчання у молочній промисловості  
Вінницької області 

Навчено новим 
професіям 

З них (у % до 
облікової кількості 
працівників, які 

пройшли навчання) 

Підвищено 
кваліфікацію 

З них (у % до облікової 
кількості працівників, які 

пройшли навчання) 

За місцем навчання За місцем навчання Рік 

Осіб 

Часта від 
облікової 
кількості 
штатних 

працівників, 
% 

На 
виробниц

тві 

У 
навчальни
х закладах 

Осіб

Часта від 
облікової 
кількості 
штатних 

працівників, 
% 

На 
виробни
цтві 

У 
навчальних 
закладах 

2002 176 3,2 96,3 3,7 486 8,8 92,4 7,6 
2003 196 3,5 95,7 4,3 539 9,6 91,3 8,7 
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2004 243 4,3 94,6 5,4 590 10,4 90,6 9,4 
2005 264 4,5 93,4 6,6 652 11,1 90,1 9,9 
2006 230 4,2 94,8 5,2 581 10,6 93,5 6,5 
2007 203 3,9 95,2 4,8 537 10,3 92,8 7,2 
2008 149 2,9 94,7 5,3 434 7,9 93,4 6,4 

Відхилення 2008 від 2002 року 
Абсолю
тне -27 -0,3 -1,6 +1,6 -52 -0,9 +1 -0,8 

Відносн
е,% -15,3 - - - -10,6 - - - 

Складено автором за даними [1; 2] 
 

Аналіз досліджуваних підприємств свідчить, що кількість осіб, яким навчено новим професіям, 
зменшилась у 2008 році порівняно із 2002 роком на 27 осіб, або на 15,3 %. При цьому на 1,6 % зросла частка 
осіб, які здобули нові вміння та знання в навчальних закладах. Дані про підвищення кваліфікації персоналу 
також відображають зменшення чисельності працівників, які пройшли перепідготовку у 2008 році у порівнянні 
з 2002 роком на 52 особи, або на 10,6 %. Щодо періодичності підвищення кваліфікації персоналу, то 
прослідковується негативна тенденція її зростання: з 13,5 року у 2002 році до 24,6 року у 2008 році. 

Отже, проведений аналіз стану та використання людських ресурсів підприємств молочної 
промисловості Вінницької області свідчить про низку проблемних моментів, які стосуються управління та 
використання найціннішого нематеріального активу - персоналу. Це є доказом того, що перед підприємствами 
постала нагальна потреба у радикальних змінах управління людськими ресурсами, пошуку модернізованих 
стилів формування та розвитку працівників.  

Одним з сучасних стилів управління людськими ресурсами є коучинг як системний процес, що включає 
організаційні, соціально-психологічні та економічні методи, які сприяють розкриттю та максимізації потенціалу 
особистості і колективу в професійній сфері, створюють умови для перманентного розвитку та професійного 
зростання персоналу, призводять до інновацій, якісно вищого рівня відповідальності працівників. Коучинг 
перетворюється на одну з парадигм сучасних персонал-технологій. Основною ідеєю управління людськими 
ресурсами на засадах коучингу є розвиток бажання і вміння кожного працівника працювати з максимальною 
віддачею, мотивувавши його та створивши такі організаційні умови, в яких би його потенціал та професійно-
кваліфікаційний рівень були використані в повній мірі. Досвід застосування даного стилю управління такими 
компаніями як “Kraft Foods”, “Xerox”, “Nokia”, “Cadburys”, “Procter and Gamble”, “Mary Kay” дозволяє 
констатувати той факт, що коучинг: забезпечує високі стандарти виконання завдань; підтримує систему 
партисипативного управління; створює атмосферу, яка стимулює креатив, генерацію нових ідей; є надійним 
фундаментом корпоративної культури, так як проявляється через підтримку, співпрацю та партнерство; 
допомагає підприємству набути нових конкурентних переваг. Отже, сьогодні в більшості передових компаній 
коучинг є дієвою складовою концепції управління людськими ресурсами, оскільки застосовується при 
плануванні, відборі, адаптації, мотивації, навчанні та розвитку, атестації та оцінці персоналу [3]. 

Зарубіжна теорія і практика нагромадили великий досвід в галузі запровадження коучингу на 
підприємствах. Тому можна стверджувати, що коучинг не данина моді, а конвергований стиль менеджменту та 
об’єктивна необхідність при використанні модернізованих методів управління людськими ресурсами. Але для 
успішного утвердження даного проекту потрібно не просто копіювати типову, хай і цікаву західну методику, а 
створити нову унікальну схему, відповідно до власних принципів роботи з персоналом. Автором розроблена 
методика запровадження коучингу на підприємстві, основними етапами якої є наступні:  

1. Аналіз проблемного поля. На даному етапі визначається необхідність запровадження коучингу на 
підприємстві, виявляються існуючі проблеми та негаразди, проводиться діагностика сприйняття нового стилю 
управління як працівниками, так і керівництвом. Також на початковому етапі визначається рівень відповідності 
організаційно-психологічного клімату діяльності підприємства основним умовам та етапам запровадження 
коучингу; конкретизуються форми взаємодії працівників; деталізуються заходи щодо реалізації методики та 
формуються перспективні напрямки її розвитку.  

2. Визначення цілей та задач запровадження коучингу на підприємстві. Метою другого етапу є 
формування цілей та задач, направлених не тільки на розвиток працівників та підвищення рівня їхньої 
конкурентоспроможності, а також на встановлення першопричин виникнення існуючих проблем, їх ліквідація 
та консолідація зусиль для уникнення аналогічної ситуації в майбутньому. Даний етап передбачає встановлення 
цілей та задач у такій формі, яка є модератором високого рівня мотивації як менеджерів, так і працівників до 
запровадження коучингу завдяки самостійному глибокому аналізу проблем підприємства, розкриття особистого 
потенціалу.  

3. Розробка програми запровадження коучингу. Програма спрямована на: розвиток індивідуальності 
організації – гармонійного поєднання особливостей корпоративної культури і специфіки комунікації та 
процесів прийняття управлінських рішень з метою створення особливого внутрішнього і зовнішнього іміджу 
підприємства, формування засад перспективної конкурентоспроможності; розкриття дивергентного потенціалу 
підприємства – виявлення творчого управлінського стилю мислення керівництва і працівників, який забезпечує 
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генерацію широкого спектру альтернативного вирішення проблем, інноваційних пропозицій, стратегій 
розвитку; максимізацію креативних ресурсів підприємства – розвиток творчих ресурсів персоналу 
підприємства, створення середовища, сприятливого для продукування нових ідей. В рамках даного етапу 
уточнюється, які саме ресурси, техніки, прийоми  коучингу будуть застосовуватись в майбутньому, 
періодичність звітів та інші організаційні параметри, що забезпечують своєчасний контроль та якість виконання 
робіт. 

4. Формування критеріїв ефективності коучингу. Перелік обов’язкових критеріїв якості коучингу 
можна сформулювати у трьох блоках: 1) якість коучингу (спрямованість коучингу на вирішення існуючих 
проблем з врахуванням специфіки діяльності підприємства; оптимальність поєднання теорії та практики під час 
коучинг-сесій; чіткість структурування організаційної взаємодії; ефективність навчання в режимі реальної 
ситуації; ефект від групового та індивідуального коучингу; забезпечення аналітичними рекомендаціями та 
консультаціями з боку коуч-менеджерів); 2) професіоналізм коуч-менеджера (рівень професіоналізму, 
позитивізму та конструктивізму коуча під час вирішення проблем; лояльність коуча по відношенню до 
працівників, керівництва та підприємства; відповідна кваліфікація та наявність сертифікату коуча, досвід 
роботи коуч-менеджером); 3) специфічні критерії, сформовані на основі індивідуальної для кожного 
підприємства програми коучингу (рівень відповідності розроблених стратегічних напрямків підвищення 
кваліфікації працівників цілям діяльності підприємства; доречність кадрового реінженірингу на всіх рівнях 
управління; рівень креативності коуча під час розробки концепції розвитку підприємства тощо). Оцінювання за 
вищенаведеними критеріями пропонується здійснювати у формі анкетування по бальній системі з визначенням 
середньої оцінки щомісячно. 

5. Моніторинг постпроектної реалізації програми запровадження коучингу та якості прийняття 
управлінських рішень. Даний етап включає вибір: технік, прийомів моніторингу; періодичність проведення 
моніторингу, виконавців; форм звітності за результатами моніторингу. Результати моніторингу обговорюються 
на аналітичній нараді, підсумком якої є формування переліку коректуючих заходів з метою усунення недоліків 
та помилок. Моніторинг процесу коучингу є необхідним засобом контролю та виявлення впливу коучингу на 
конкурентоспроможність як підприємства в цілому, так і кожного працівника зокрема. 

6. Оцінка ефективності запровадження коучингу за економічними критеріями існуючого рівня 
конкурентоспроможності та організаційно-психологічними критеріями перспективної конкурентоспроможності 
підприємства. Остання є найбільш актуальним показником за даних умов динамічної конкурентної боротьби, 
оскільки не враховує короткочасний ефект від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів (ринкова кон’юнктура, 
стан галузі, матеріальна мотивація працівників, проведення рекламних кампаній), а орієнтується на домінуючі 
фактори конкурентоспроможності в постінформаційному суспільстві.  

Необхідно додати, що управління людськими ресурсами на засадах коучингу детермінує радикальні 
зміни у ролях менеджерів і працівників. Використовуючи методику коучингу, менеджер орієнтується не на 
тимчасовий розв'язок проблем та надання готових рішень, а на довготривалий розвиток людських ресурсів, 
зростання рівня конкурентоспроможності працівників, ефективний постійний зворотній зв'язок, партисипативне 
управління, співпрацю та співтворчість. Працівник відіграє роль не звичайного суб’єкта соціально-трудових 
відносин, а відповідального партнера, здатного до безперервного навчання та самовдосконалення, ефективних 
комунікацій та роботи в команді, зацікавленого у розвитку конкурентоспроможності та розвитку інноваційного 
потенціалу підприємства. 

Висновок і перспективи подальших досліджень. Отже, проведений аналіз стану та використання 
людських ресурсів підприємств молочної промисловості Вінницької області дозволяє зробити висновок, що 
абсолютна величина і рівень використання людських ресурсів знаходяться в безпосередній залежності від 
кількості підприємств молочної промисловості та завантаженості їх виробничих потужностей; спостерігається 
тенденція зменшення чисельності зайнятих штатних працівників галузі при одночасному зростанні 
продуктивності праці та обсягів виробництва; помітні позитивні зміни професійно-кваліфікаційної структури 
людських ресурсів – зростання кількості працівників з вищою освітою. Поряд з тим виявлена низка проблемних 
моментів, які стосуються підготовки та навчання персоналу, обмеженості фінансових ресурсів для розвитку 
працівників, відсутності сприятливих умов для ефективного використання нагромадженого професійно-
кваліфікаційного потенціалу людських ресурсів підприємств. З метою усунення виявлених недоліків та 
підвищення рівня використання людських ресурсів галузі необхідно використовувати нові соціально-
економічні форми підготовки та управління персоналом, однією з яких є коучинг, що сприяє удосконаленню 
системи професійно-кваліфікаційної підготовки кадрів відповідно до вимог науково-технічного прогресу, 
розширює адаптаційні можливості робочої сили до мінливих умов зовнішнього середовища, підвищує 
конкурентоспроможність працівників. Подальші дослідження з даної тематики доцільно продовжувати в 
напрямку оцінки впливу коучингу на систему управління персоналом та рівень його конкурентоспроможності, 
розроблення методик аналізу ефективності використання трудового потенціалу організації із застосуванням 
технологій коучингу та поглибленого вивчення факторів, які сприяють покращенню ділових та особистих 
якостей працівників, зумовлюючи становлення вищого рівня конкурентоспроможності персоналу. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті проаналізовано стан та використання людських ресурсів молочної промисловості Вінницької області ;  
досліджено позитивні та негативні процеси у цій сфері. Встановлено, що абсолютна величина і рівень 
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використання людських ресурсів знаходяться в безпосередній залежності від кількості підприємств молочної 
промисловості та завантаженості їх виробничих потужностей; спостерігається тенденція зменшення 
чисельності зайнятих штатних працівників галузі при одночасному зростанні продуктивності праці та обсягів 
виробництва. Виявлено низку проблемних моментів, які стосуються підготовки та навчання персоналу, 
обмеженості фінансових ресурсів для розвитку працівників, відсутності сприятливих умов для ефективного 
використання нагромадженого професійно-кваліфікаційного потенціалу людських ресурсів підприємств. 
Запропоновано використання коучингу як нової соціально-економічної форми підготовки та управління 
персоналом, що сприяє удосконаленню системи професійно-кваліфікаційної підготовки кадрів відповідно до 
вимог науково-технічного прогресу, розширює адаптаційні можливості робочої сили до мінливих умов 
зовнішнього середовища, підвищує конкурентоспроможність працівників. 
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализированы состояние и использование человеческих ресурсов молочной промышленности 
Винницкой области; исследованы позитивные и негативные процессы в этой сфере. Установлено, что 
абсолютный размер и уровень использования человеческих ресурсов находятся в непосредственной 
зависимости от количества предприятий молочной промышленности и загруженности их производственных 
мощностей; наблюдается тенденция уменьшения численности занятых штатных работников отрасли при 
одновременном росте производительности труда и объемов производства. Обнаружен ряд проблемных 
моментов, которые касаются подготовки и учебы персонала, ограниченности финансовых ресурсов для 
развития работников, отсутствия благоприятных условий для эффективного использования накопленного 
профессионально-квалификационного потенциалу человеческих ресурсов предприятий. Предложено 
использование коучинга как новой социально-экономической формы подготовки и управления персоналом, 
который способствует усовершенствованию системы профессионально-квалификационной подготовки кадров в 
соответствии с требованиями научно-технического прогресса, расширяет адаптационные возможности рабочей 
силы к переменчивым условиям внешней среды, повышает конкурентоспособность работников. 
SUMMARY 
The state and use of human resources of Vinnytsya region dairy industry is analyzed; positive and negative processes in 
this sphere are determined. It is clarified that the absolute quantity and level of human resources use are in direct 
dependence on the quantity of dairy industry enterprises and workload of their production capacities; the tendency of 
quantity decrease of industry regular workers along with simultaneous growth of labour productivity is noticed. The 
row of problem moments which concern personnel preparation and studies, insufficiency of financial resources for 
workers’ development, absence of favourable terms for the effective use of accumulated professional and qualification 
potential are found out. The use of coaching as a new social and economic form of personnel preparation and use is 
offered. It is mentioned that coaching promotes the improvement of personnel management system according to the 
requirements of scientific and technical progress, extends labour force adaptation possibilities to the changeable terms 
of external environment, increases workers’ competitiveness. 
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Постановка проблеми 
В умовах динамічного, мінливого і невизначеного зовнішнього середовища, загострення конкуренції 

система управління підприємством потребує постійного вдосконалення та набуття нових якостей. Побудова 
ефективної структури підприємства має базуватись на сучасних інноваційних технологіях в галузі управління. 
Останнім часом в практиці вітчизняних підприємств набуває широкого розповсюдження аутсорсинг кадрових 
процесів, що зумовлює необхідність теоретичного осмислення його особливостей та причин, що обумовлюють 
використання аутсорсингу підприємствами. Економічна дійсність є надзвичайно багатоваріантною, і швидкість 
її змін випереджає темпи вивчення. За таких умов ліквідація відставання теорії від практики є нагальною 
потребою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
                                                           
© Нестерова О.О., 2009 
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Окремі аспекти використання аутсорсингу в діяльності компанії знайшли своє відображення в 
публікаціях таких західних авторів, як Ж-Л. Бравар, Р. Морган [1], Дж.Б. Хейвуд [2], С. Клементс, М. Доннеллан, 
С. Рід [3] та ін. Поряд із західними науковцями дослідженню проблеми аутсорсингу присвячені праці 
російських та вітчизняних вчених Б.А. Анікіна, І.Л. Рудої [4], С.О. Календжяна [5], Д.М. Михайлова [6], С. О. 
Цимбалюк [7] та ін. 

Невирішена раніше частина загальної проблеми 
Досвід використання аутсорсингу кадрових процесів, можливостей його застосування в Україні та 

специфічні, властиві даному виду аутсорсингу, переваги та недоліки використання є недостатньо дослідженими 
у вітчизняній науковій літературі. 

Формулювання цілей статті 
Метою статті є дослідження світових тенденцій розвитку аутсорсингу кадрових процесів, узагальнення 

основних переваг його використання та визначення причин, що стримують розвиток аутсорсингу в Україні. 
Виклад основного матеріалу дослідження 
Управління персоналом є основою будь-якої організації, оскільки люди є найціннішими ресурсами 

компанії. Перехід країни до ринкових відносин докорінно змінює концепцію управління персоналом та вибір 
засобів та методів практичної реалізації завдань такого управління з метою підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. 

На сьогодні менеджмент провідних компаній світу все частіше звертається до аутсорсингу, 
впроваджуючи його не лише з метою зниження витрат, а, в першу чергу, для реалізації ідеї глобальних 
перетворень в діяльності компанії. Разом з тим, відсутність теоретичних знань та досвіду вітчизняних компаній, 
які б стабільно й на довгостроковій основі використовували аутсорсинг, є перешкодою на шляху його розвитку 
в Україні. Керівники вітчизняних компанії проявляють занепокоєння, що в результаті аутсорсингу вони 
втратять контроль над бізнесом, що, в свою чергу, призведе до появи додаткових ризиків. Натомість західні 
економісти стверджують, що аутсорсинг не призводить до зниження контролю, а навпаки – дозволяє його 
збільшити [3]. Можна погодитись з даним твердженням з огляду на те, що передача певних функцій у зовнішнє 
управління означає, що компанія отримує набір чітко визначених, вимірюваних, відчутних результатів та 
передбачуваний рівень обслуговування, що дозволяє підвищити контроль над діяльністю компанії та прозорість 
її операцій. Останнім часом спостерігається тенденція до елімінації моделі внутріфірмової (закритої) 
централізації допоміжних процесів та розвиток нової (аутсорсингової) моделі загальносвітового масштабу. 
Розростання та ускладнення структури організації, наявність слабких місць у співвідношенні «гнучкість-
контроль», нова роль знань та нематеріальних активів як джерел підвищення конкурентоспроможності 
компанії, складні новітні технології, що автоматизують рутинні завдання, підштовхують подальший розвиток 
існуючих тенденцій. Пропоновані аутсорсингом можливості зводяться до виконання завдань дешевше, швидше 
та краще, забезпечуючи при цьому найвищі стандарти безпеки, цілісності та контролю. Надання кадрових 
аутсорсингових послуг передбачає побудову компанії-провайдера за зразком віддаленої служби управління 
персоналом, з акцентом на ті види послуг, в яких найбільш зацікавлений замовник. 

В минулому компанії шукали лише можливість знизити витрати за допомогою аутсорсингу, основною їх 
метою було отримання послуг вищої якості за нижчої ціни. Еволюція відносин між підприємством і 
аутсорсером в загальному розумінні характеризується наступною послідовністю: одиничні угоди між 
підприємством і аутсорсером – повторювані угоди – довгострокові угоди - партнерський союз – стратегічні 
відносини. На думку С.О.Календжяна, аутсорсинг є частиною стратегії управління компанією, а не просто 
видом партнерської взаємодії чи кооперації [5]. Проаналізувавши досвід використання аутсорсингу можна 
констатувати, що в світовій практиці стратегічні відносини компанії й аутсорсера є найпоширенішими. Отже, 
на сьогоднішній день відбуваються зміни в концепції аутсорсингу. Зростає кількість стратегічних партнерств, 
що будують свої відносини на засадах довгострокових взаємних гарантій, результатом яких є створення 
кардинально нової бізнес-моделі. Такі альянси, як правило, використовують найкращі активи та здібності обох 
партнерів для створення нових джерел конкурентних переваг та для прискорення зростання економічних 
показників діяльності компанії. 

Однак, незважаючи на те, що значна кількість компаній відчуває необхідність використання технології 
аутсорсингу, попит на аутсорсингові послуги в Україні залишається низьким. Основними причинами цього є: 

- складна макроекономічна ситуація та загальне зниження ділової активності; 
- відсутність усталеної культури співпраці з аутсорсинговими компаніями; 
- побоювання щодо порушення конфіденційності; 
- низька платоспроможність клієнтів; 
- невміння оцінити корисність аутсорсингових послуг; 
- складність отримання об’єктивної інформації про аутсорсингові компанії та їх можливості. 
Для більшості підприємств управління персоналом не є ключовою компетенцією, тому передача цієї 

функції на аутсорсинг дозволяє їм зосередитися на основних видах діяльності. При цьому спеціалізовані 
аутсорсингові компанії можуть забезпечувати своїх клієнтів послугами більш високої якості завдяки тому, що 
всі свої зусилля і потенціал спрямовують на розвиток послуги. Аналізуючи доцільність використання 
аутсорсингу кадрових процесів на підприємстві необхідно, по-перше, оцінити ефективність прийнятого 
рішення з погляду стратегії розвитку підприємства, по-друге, оцінити ефективність прийнятого рішення з 
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економічної точки зору, порівнюючи витрати у ситуації передачі повноважень аутсорсеру й при виконанні 
заданого переліку функцій внутрішніми підрозділами підприємства. 

При прийнятті рішення щодо обсягу функцій, що передаються на аутсорсинг, деякі компанії 
використовують метод від супротивного, відмічаючи усі процеси як такі, що підлягають передачі. Такий 
нетиповий підхід дає можливість в ході аналізу виявити ті функції, які доцільно передати провайдерам. 
Менеджери компаній, що мають значний досвід аутсорсингу, віддають перевагу комплексному підходу до 
передачі у зовнішнє управління. Основним аргументом на користь такого рішення є не лише зниження витрат, а 
й кардинальне збільшення якості завдяки відсутності пауз та простоїв у процесах, забезпечення оптимізації 
відносин «замовник-провайдер». Передаючи у зовнішнє управління весь процес, включаючи пов’язані з ним 
процеси та технології, замовник дає можливість провайдеру повністю контролювати результат і 
відповідальність. 

Відносини між провайдером та замовником потребують певної частки передбачуваності результатів, для 
того, щоб послуги та їх якість підлягали чіткому визначенню та вимірюванню. 

Аналіз літературних джерел з питань аутсорсингу кадрових процесів свідчить про відсутність єдиної 
класифікації переваг і недоліків від його використання. Така ситуація пояснюється наявністю певної специфіки 
кожного з існуючих напрямів аутсорсингу кадрових процесів, реалізація якого подібна до продажу 
специфічних, «нішових» продуктів, та особливостями функціонування кожного окремого підприємства. 

Дослідження досвіду використання аутсорсингу кадрових процесів дає підстави сформувати наступну 
класифікацію його переваг та недоліків (табл. 1). 

Таблиця 1 
Переваги та недоліки використання аутсорсингу кадрових процесів 

 Економічні Організаційні 
Переваги - Зменшення витрат на оплату праці, 

організацію та оснащення робочих місць, 
навчання та підвищення кваліфікації 
працівників; 
- Візуалізація витрат; 
- Створення змінної структури витрат; 
Вивільнення ресурсів; 

- Підвищення якості вирішення кадрових 
питань за рахунок використання 
позитивного чужого досвіду; 
- Доступ до передових технологій та 
знань; 
- Забезпечення дотримання законодавства 
про працю; 
- Концентрація на основному бізнесі; 
- Здатність гнучко реагувати на ринкові 
зміни та внутрішні проблеми компанії 

Недоліки - Збільшення витрат при недобросовісності 
аутсорсера або його банкрутстві; 
- Збільшення трансакційних витрат 

- Втрата контролю; 
- Відрив керівництва від частини діяльності 
компанії; 
- Проблеми координації діяльності; 
- Опір персоналу 

З аналізу таблиці можна зробити висновок, що аутсорсинг є вигідним як з організаційної, так і з 
економічної точки зору. Фактично аутсорсинг переводить витрати на утримання персоналу з фонду оплати 
праці у витрати на придбання послуг. Всі додаткові витрати та відрахування, пов’язані з чисельністю персоналу 
та оплатою його праці, автоматично зменшуються.  

Зазначені недоліки особливо гостро проявляються на нерозвинутих ринках, одним з яких є вітчизняний, 
в умовах недостатньо сильної конкуренції, коли аутсорсер фактично є монополістом на ринку.  

В загальносвітовому масштабі відбуваються суттєві зміни в усвідомленні ролі та значення аутсорсингу 
кадрових процесів. Стрімке економічне зростання завершилося не менш активним входженням в період 
стагнації та рецесії. Але саме в такий час для підприємств стає актуальним реструктуризація та перегрупування 
зусиль з метою подальшого розвитку. На сьогодні значення управління людськими ресурсами ускладнюється, 
компанії впроваджують складні схеми, нові технології та напрями управління персоналом, переймаючи 
позитивний досвід оптимізації бізнесу. Перехід до аутсорсингової моделі організації обумовлений тим, що 
виробнича й комерційна діяльність підприємств все більше ускладнюється, компанії вимушені швидше 
реагувати на ринкові зміни.  

Мірою того, як менеджмент компаній починає усвідомлювати, що аутсорсинг кадрових бізнес-процесів є 
не менш вигідним, ніж аутсорсинг технологічних функцій, стороннім постачальникам послуг передається все 
більше обов’язків з управління персоналом. 

За даними дослідження, проведеного міжнародною Асоціацією HR-аутсорсингу (Human Resource 
Outsourcing Association, HROA), аутсорсинг кадрових процесів набуває все більшого розповсюдження. На рис. 
1. наведено дані щодо використання підприємствами даної технології управління персоналом. Зі 129 опитаних 
керівників компаній світу дві третини використовують або планують використовувати аутсорсинг певних 
процесів, найбільш розповсюдженим з яких залишається аутсорсинг розрахунку заробітної плати. Разом з тим, 
такий розповсюджений останніми роками напрям аутсорсингу кадрових процесів, як підбір персоналу 
(рекрутинг), який вважають найбільш стратегічним, продовжує невпинно зростати. 65% респондентів 
використовують або планують використовувати цей вид аутсорсингу. Це підтверджує тенденцію передачі на 
аутсорсинг не лише другорядних, але й критично важливих функцій управління персоналом. 
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Рис. 1. Використання аутсорсингу кадрових процесів на підприємствах 
 
За результатами опитування відбулося зростання аутсорсингу у 2008 році порівняно з 2007 за всіма 

напрямами, найбільше зростання зафіксовано у рекрутменті - 77% у 2008 році порівняно з 46% у 2007році (рис. 
2.). 
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Рис. 2. Відносні показники річного зростання аутсорсингу кадрових процесів 
 
Більш, ніж 3/4 респондентів (78%) щорічно витрачають на аутсорсинг кадрових процесів не більше 10 

млн. дол., 13% - 11-50 млн. дол.., решта 9% - більше 50 млн. дол. (рис.3.).  
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Рис. 3. Витрати на аутсорсинг кадрових процесів 
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Крім того, більше половини опитаних висловлюють намір збільшити витрати протягом наступних двох 
років [8]. 

Наведені дані підтверджують зростання світового ринку аутсорсингу кадрових процесів, який стає 
невід’ємною частиною довгострокового успіху компанії.  

Висновки 
Використання аутсорсингу кадрових процесів стає актуальним в умовах загострення конкуренції, коли 

негнучкість, повільна адаптивність підприємств до змін у зовнішньому оточенні, небажання передавати 
частину функцій компаніям-партнерам стає деструктивним фактором на шляху підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. 

Управління персоналом протягом останніх років стає ключовою сферою застосування аутсорсингу, 
частка якого в світовому вимірі невпинно зростає. 

Вихідним моментом в розумінні причин застосування аутсорсингу є не лише використання даної бізнес-
моделі для зниження витрат, а передусім - для реалізації ідеї масштабних перетворень всередині компанії. 

Основними факторами, що стримують розвиток аутсорсингу в Україні, є, в першу чергу, побоювання 
керівництва компаній втратити контроль над бізнесом, відсутність позитивного досвіду співпраці з 
аутсорсинговими компаніями. Разом з тим, стає очевидним, що аутсорсинг є вигідним як з організаційної, так і 
з економічної точки зору, надаючи підприємству можливість зменшити рівень витрат, покращити гнучкість, 
отримати доступ до передових технологій та знань тощо. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті досліджуються світові тенденції розвитку аутсорсингу кадрових процесів, визначено основні 
організаційні та економічні переваги та недоліки його використання. Виділено причини низького попиту на 
аутсорсингові послуги в Україні.  
РЕЗЮМЕ 
В статье исследуются мировые тенденции развития аутсорсинга кадровых процессов, обозначены основные 
организационные и экономические преимущества и недостатки его использования. Выделяются причины 
низкого спроса на аутсорсинговые услуги в Украине. 
SUMMARY 
The world tendencies of the Human Resources Business Process Outsourcing (HR BPO) development and the main 
organizational and economic advantages and disadvantages of outsourcing usage are analyzed in the article. The 
reasons of the law demand for the HR BPO services in Ukraine are marked out. 
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являющейся инструментом развития и существования национальной экономики в сложной непредсказуемой 
конкурентной среде и позволяющей достигнуть длительной и устойчивой конкурентоспособности, а также 
недостаточная разработанность этих вопросов определяют актуальность данного исследования. 

Цель написания статьи состоит в исследовании теоретических и методических вопросов формирования 
конкурентной позиции и разработки практических рекомендаций по ее повышению на основе внешнеторговых 
факторов в контексте евроинтеграции Украины. 

Степень изученности проблемы. Следует отметить, что роль и место стратегического планирования в 
условиях конкуренции исследовались многими зарубежными и отечественными учеными - И.Ансоффом, В.М. 
Архиповым, Е.А. Горбашко, Б.Карлофом, М.Портером, Э.Рюли, С.Ю. Шевченко, Р.Холлом и другими. 

Конкуренция - одна из тех новых категорий, которые ввела в обиход рыночная система хозяйствования. 
Как и все новое она была встречена неоднозначно, породила массу неясностей и вопросов, вызвала горячие 
споры, не утратившие своей остроты и поныне. Функционирование экономики предполагает развитие 
конкуренции, без которой невозможно ее существование. Конкуренция - это одна из основных форм 
существования рынка. В общем случае конкуренцию можно определить как тип взаимоотношения между 
производителями по поводу установления цен и объемов предложения товара на рынке. С современной точки 
зрения понятие конкуренции к обусловленной структуре рынка - это способности к определению поведения 
фирм и национальных экономик.  

Проблематикой конкурентоспособности, составлением соответствующих рейтингов серьезно занимаются 
институт World Economic Forum (Всемирный экономический форум) из Давоса, который ежегодно публикует 
Global Competitiveness Report.  

В 2008 году первенство по конкурентоспособности сохранили за собой США. Америка получила 100 
баллов. Сингапур и Гонконг заняли второе и третье места, отстав от лидера на 0,67 и 5 баллов соответственно. 
Следом расположились Швейцария (89,66 баллов), Люксембург (84,4), Дания (83,85), Австралия (83,5), Канада 
(82,85), Швеция (82,46). Замыкает первую десятку самых конкурентоспособных стран мира Голландия – 80,47 
баллов [5]. 

Еженедельник Forbes опубликовал свой Ежегодный рейтинг лучших стран для бизнеса 2008, который 
раньше назывался Forbes Capital Hospitality Index. Первую строчку в рейтинге в 2008 г. заняла Дания, 
поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым годом. За ней следуют Ирландия, которая поднялась на 
19 позиций, Финляндия (на 4 строчки вверх), США (3 строчки вниз) и Великобритания (5 строчек вверх). 
Кроме Ирландии, более привлекательной является также Эстония, которая занимает 10-ое место (24 позиции 
вверх) и Саудовская Аравия (47-ое место, 37 строчек вверх), где бюрократия встает на пути предпринимателей. 

К снижению рейтинга промышленно развитых стран, таких как Германия (21-ое место, 9 строчек вниз) и 
Франция (25-ое место, девять строчек вниз), привели скандалы в банковском секторе и усиление ограничений 
для предпринимателей. В странах, где лидеры были настроены против бюрократии, успешно проводятся 
реформы, которые меняют деловой климат к лучшему. В результате Польша повысила свой рейтинг (33-ое 
место, 6 строчек вверх), а рейтинг Чехии (29-ое место) не изменился [1]. 

Таблица 1. 
Конкурентоспособность в мире. Топ-10 в 1989 и 2008 годах 

1989 2008 
Место Страна Место Страна 

1 Япония 1 США 
2 Швейцария 2 Сингапур 
3 США 3 Гонконг 
4 Канада 4 Швейцария 
5 Германия 5 Люксембург 
6 Финляндия 6 Дания 
7 Голландия 7 Австралия 
8 Швеция 8 Канада 
9 Норвегия 9 Швеция 

10 Австралия 10 Голландия 
 
Согласно данным доклада “Ведение бизнеса 2009” Всемирного банка, в десятку лучших стран для 

ведения бизнеса вошли: Сингапур (1 место), Новая Зеландия, США, Гонконг, Дания, Британия, Ирландия, 
Канада, Австралия и Норвегия (10 место). Среди аутсайдеров рейтинга оказались: Республика Конго (178 
место), Гвинея Бисау (179 место), Центральная африканская республика (180 место) и Демократическая 
республика Конго (181 место). Россия находится на 120 месте рейтинга. 

В индексе глобальной конкуренции в 2008-2009 гг. Украина занимает 80 место по уровню развития 
бизнеса, что всего на одну позицию лучше, чем в предыдущем отчете. Следует отметить, что за последние три 
года особых изменений в рейтинге развития украинского бизнеса не происходило. По данной компоненте 
Украина отстает от большинства стран. ЕС-12 (медианный рейтинг 56), кроме Латвии и Болгарии, но опережает 
все страны СНГ (медианный рейтинг 112) (рис. 1). 
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Среди факторов уровня развития бизнеса сложно выделить наиболее проблемные, так как большинство 
соответствующих индикаторов имеет близкие рейтинги. За минувший год в Украине незначительно снизились 
показатели развития бизнес сетей и поддерживающих отраслей (79 место), что стало следствием ухудшения 
оценок бизнесом количества работающих местных поставщиков и качества поставляемых ими товаров или 
услуг. Примечательно, что оценки качества местных поставщиков снижаются четвертый год подряд, что в 
целом подтверждается значительным регрессом Украины за последнее время по такому индикатору 
эффективности рынка товаров, как уровень внутренней конкуренции.  

 

 
Рис. 1. Конкурентоспособность по составляющей - уровень развития бизнеса для Украины и отдельных 

регионов мира (2008-2009гг.) 
Тем не менее, есть и положительный фактор. В частности, зафиксировано незначительное улучшение 

оценок бизнесом степени развития бизнес кластеров, что должно снижать барьеры для входа новых компаний и 
стимулировать конкуренцию. 

По сравнению с прошлым годом незначительно вырос рейтинг Украины по показателю изощренности 
стратегии и бизнес-операций на уровне компаний (83 место). В данной области явным конкурентным 
преимуществом Украины является относительно эффективный контроль бизнеса за системой дистрибуции 
своей продукции на международных рынках (40 место). По этому показателю Украина заметно опережает 
большинство стран ЕС-12 (исключение Словения, Литва и Кипр). Это говорит о том, что украинские компании-
экспортеры могут получать дополнительные выгоды благодаря использованию собственных каналов для 
продвижения товаров за границу, что особенно характерно для таких ключевых экспортных отраслей как 
металлургия, химия и машиностроение.  

Характеризуя в целом внешнеторговое сотрудничество Украины со странами ЕС, следует отметить 
положительную динамику. Так, экспорт товаров в страны ЕС составил 18128,5 млн. долл. США в 2008 году и 
увеличился сравнительно с 2007г. на 30,3%, импорт – соответственно 28867,3 млн. долл. и 29,9%. Негативное 
сальдо составляло 10738,8 млн. долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в 2008 году не изменился и 
составлял – 0,63.  

В общем объеме экспорта страны доля стран ЕС составляла 27,1%, импорта – 33,7% (в 2007г. 
соответственно 28,2% и 36,7%). Главными партнерами, как в экспорте, так и в импорте товаров остаются 
Германия (1836,3 и 7165,2 млн. долл.), Польша (2338,3 и 4280,3 млн. долл.) и Италия (соответственно 2911,7 и 
2432 млн. долл.).  

Объемы импорта товаров увеличились со всех стран ЕС, кроме Словении и Латвии. При этом, объем 
импорта товаров из Польши – на 1359,8 млн. долл. (на 46,6%), Германии - на 1335,2 млн. долл. (на 22,9%), 
Италии – на 643,3 млн. долл. (на 36%), Соединенного Королевства – на 489,4 млн. долл. (на 55,2%), 
Нидерландов – на 402,7 млн. долл. (на 45,7%) (рис. 2) [1]. 
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Рис. 2. Внешняя торговля товарами со странами ЕС в 2006-2008 годах, млн. долл. США 
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Весомую долю товарной структуры украинского экспорта в страны ЕС составляли черные металлы - 
25,3%, энергетические материалы, нефть и продукты ее перегонки - 10,5%, электрические машины и 
оборудование - 7%. Наибольшие объемы экспорта черных металлов осуществлялись в Италию, Польшу, 
Германию; энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки - в Италию, Венгрию, Польшу; 
электрических машин и оборудование - в Венгрию, Германию, Словакию. 

Основу товарного импорта из стран ЕС составляли механическое оборудование - 19,4%, наземные 
транспортные средства, кроме железнодорожных - 15,1%, электрические машины и оборудования - 8,9%, 
полимерные материалы, пластмассы - 6,8%, фармацевтическая продукция - 6,2%. 

Наибольшие импортные поступления механического оборудования осуществлялись из Германии, 
Италии, Чешской Республики; наземных транспортных средств, кроме железнодорожных - из Германии, 
Польши, Словении; электрических машин и оборудования - из Венгрии, Германии, Швеции; полимерных 
материалов, пластмасс - из Германии, Польши, Италии; фармацевтической продукции - из Германии, Франции, 
Словении. 

Нужно отметить, что в 2008г. экспорт услуг в страны ЕС составил 4049,5 млн. долл. и увеличился 
сравнительно с 2007г. на 35,9%, импорт – соответственно 3817,6 млн. долл. и 47%. Позитивное сальдо 
составляло 231,9 млн. долл. (в 2007г. – 383,2 млн. долл.). Удельный вес экспорта услуг в страны ЕС в общем 
объеме составлял 34,6%, импорта – 57,4% (в 2007г. соответственно 33% и 52,1%) (рис. 3) [1].  

Сравнительно с 2007г. экспорт услуг в страны ЕС вырос на 1069,8 млн. долл., в том числе на Кипр – на 
225,9 млн. долл. (на 55,5%), Германию – на 163,9 млн. долл. (на 43%), Соединенное Королевство – на 143,4 млн. 
долл. (на 26,2%), Австрию – на 77,4 млн. долл. (на 42,1%), Италию – на 54,5 млн. долл. (на 49,5%), Польшу – на 
47,5 млн. долл. (на 45,4%), Эстонию – на 45 млн. долл. (на 31,3%), Францию – на 38,3 млн. долл. (на 45,5%), 
Ирландию – на 36,4 млн. долл. (в 5,7 раза), Грецию – на 35,6 млн. долл. (на 33,9% ), Бельгию – на 34,2 млн. 
долл. (на 16,8%), Швецию – на 28,5 млн. долл. (на 88,1%), Нидерланды – на 22 млн. долл. (на 15,8%).  
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Рис. 3. Внешняя торговля Украины услугами со странами ЕС в 2006-2008 годах, млн. долл. США 
Импорт услуг по странам ЕС увеличился на 1221,1 млн. долл., в том числе из Кипра – на 270,6 млн. долл. 

(на 69,4%), Соединенного Королевства – на 248,8 млн. долл. (на 40,7%), Австрии – на 167,1 млн. долл. (в 2 
раза), Германии – на 166,3 млн. долл. (на 49%), Франции – на 123,7 млн. долл. (на 80,1%), Польши – на 82 млн. 
долл. (на 56%), Швеции – на 51 млн. долл. (на 52,7%), Нидерландов – на 44,1 млн. долл. (на 47,4%), Бельгии – 
на 23,6 млн. долл. (на 42,7%), Чешской Республики – на 20,5 млн. долл. (на 42,3%). Одновременно сократился 
объем импорта услуг из Люксембурга – на 32,2 млн. долл. (на 96,5%), Венгрии – на 31,6 млн. долл. (на 24,8%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта в страны ЕС занимали транспортные 
(58,3%), разные деловые, профессиональные и технические (19,5%) услуги; импорта – финансовые (30,9%), 
транспортные (19,6%), разные деловые, профессиональные и технические (19,1%) услуги.  

Главными партнерами во внешней торговле услугами является Соединенное Королевство, Кипр, 
Германия, Австрия. 

Кроме того, необходимо отметить значительный прогресс Украины по индикатору совершенности 
производственных процессов (53 место), что связано с улучшением доступа компаний к современным 
технологиям. Улучшения доступа к новым технологиям отмечено в рамках составляющей технологическая 
готовность. 

Можно также выделить рост профессионализма в менеджменте, однако рейтинг по этой компоненте 
остается все еще достаточно низким. Наиболее слабым местом в управлении компаний остается неготовность 
менеджмента делегировать полномочия на более низкие уровни 

По сравнению с предыдущим отчетом наиболее отрицательная динамика в оценках отмечена по 
показателям качества экспорта, конкурентоспособность которого в большей мере сместилась в сторону 
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использования относительно дешевых факторов производства и производства товаров с низкой добавленной 
стоимостью. 

Методология ИГК предполагает, что уровень развития бизнеса и инновации являются факторами 
конкурентоспособности, гораздо более важными для стран с высоким уровнем дохода на душу населения. 
Поддержка достигнутого уровня жизни, требует производить товары и услуга с наибольшей долей добавленной 
стоимости. Поэтому Украина на данном этапе своего развития не несет значительных потерь в рейтинге из-за 
относительно низких результатов по составляющей "уровень развития бизнеса". 

Тем не менее, этот аспект конкурентоспособности не должен игнорироваться такими странами как 
Украина. Во-первых, очевидно, что наличие компаний, которые работают на внутреннем рынке и используют 
при этом качественные и эффективные бизнес-стратегии, явно не будет лишним для роста продуктивности 
экономики, независимо от стадии развития, на которой находится та или иная страна. Во-вторых, наличие 
бизнес-кластеров стимулирует экономическое развитие, что в сою очередь ведет к появлению новых кластеров 
и таким образом поддерживает цикл экономического роста. В-третьих, поскольку по мере роста доходов 
населения украинскому бизнесу придется переходить к большей производственной специализации на товарах и 
услугах с высокой добавленной стоимости, приветствуются направления повышения уровня развития бизнеса. 

Сегодня Европейский Союз и Украина имеют общую границу, и как непосредственные соседи будут 
усиливать свою политическую и экономическую взаимосвязь. Расширение дает возможность для Украины и 
Европейского Союза развивать по возможности более тесные отношения, которые будут выходить за рамки 
сотрудничества к постепенной экономической интеграции и углублению политического сотрудничества. 
Европейский Союз и Украина преисполнены решительности усилить свои отношения и оказывать содействие 
утверждению стабильности, безопасности и благосостояния. Такой подход основан на общих ценностях, общей 
собственности и дифференциации. Это будет оказывать содействие дальнейшему укреплению нашего 
стратегического партнерства. 

Выводы. Проанализировав внешнеторговые факторы повышения конкурентной позиции Украины на 
европейском рынке, следует отметить, что Европейский Союз и Украина преисполнены решительности 
работать вместе путем выполнения Плана действий в рамках Европейской политики соседства, чтобы не 
допустить появления новых распределительных линий в Европе. Украина и ЕС согласились 
интенсифицировать политические, экономические и культурные отношения, включая трансграничное 
сотрудничество и общую ответственность в предотвращении и урегулировании конфликтов. Скорость 
прогресса в отношениях будет полностью зависеть от усилий Украины и конкретных достижений в 
выполнении обязательств относительно общих ценностей. Принятый План действий является важным новым 
шагом в этом процессе. Он охватывает временные рамки в три года. Его имплементация поможет реализации 
положений Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, как действующей основы сотрудничества Украины и 
ЕС. Будет оказывать содействие, и поддерживать цель Украины относительно дальнейшей интеграции в 
европейские экономические и социальные структуры. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статье проведено исследование теоретических и методических вопросов формирования конкурентной 
позиции и разработки практических рекомендаций по ее повышению на основе внешнеторговых факторов в 
контексте евроинтеграции Украины. 
РЕЗЮМЕ 
В статті проведене дослідження теоретичних і методичних питань формування конкурентної позиції й розробки 
практичних рекомендацій з її підвищення на основі зовнішньоторговельних факторів у контексті євроінтеграції 
України. 
SUMMARY 
In the article research of theoretical and methodical questions of forming of competition position and development of 
practical recommendations is conducted on its increase on the basis of foreign trade factors in the context of Ukraine’s 
evrointegration. 
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ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
В.Ю. Петрунін, аспірант кафедри «Экономічна теорія» обліково-фінансового факультету ДонНУ    ⋅ 
 

Постановка проблеми. Рушійною силою розвитку продуктивних сил суспільства є людський капітал, 
стале зростання ролі людини в усіх сферах життєдіяльності. У вітчизняній економічній літературі 
дореформеного періоду ідея аналізу чинника людського капіталу в економіці не знайшла належного 
відображення. Однак наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття в Україні виникла необхідність докорінної 
зміни ситуації зі збереження, відтворення та нагромадження власного людського капіталу: деградаційні 
процеси, що відбуваються у людському суспільстві в останній час мають негативний вплив на кількість 
людського капіталу та його якісні характеристики. 

Теорія людського капіталу виходить з того положення, що капітал – це деякий запас благ, який 
накопичується і приносить дохід завдяки інвестиціям. Отже, вона передбачає певний взаємозв’язок, наприклад, 
між рівнем освіти, фізичним здоров’ям, якістю навчання, обсягом виробничого досвіду та заробітною платою. 

Як зазначалося теоретиками людського капіталу, витрати, які збільшують продуктивні якості та 
характеристики індивіда, можна розглядати як інвестиції, оскільки поточні витрати здійснюються з тим 
розрахунком, що вони будуть багатократно компенсовані зростаючим потоком доходів у майбутньому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий напрям у світовій економічній думці, що розвиває 
систему поглядів, виражених у концепції „людського капіталу”, перебуває і нині на стадії розвитку, пошуку, 
який характеризується значним рівнем конкретних наукових результатів. У витоках теорії людського капіталу 
стояли класики економічної думки: В.Петті, А.Сміт, Д.Рікардо, К.Маркс, Дж.Міль. Визнання людини як 
особливого виду капіталу у 60-ті роки ХХ століття пов’язано з іменами Т.Шульца, Г.Беккера, Х.Боуєна, 
Дж.Кендрика, Л.Туроу, М.Блауга. Нова теорія здобула багато прихильників і наукове визнання, так у 1992 році 
американському економісту професору Гаррі Беккеру за значний внесок у розробку і популяризацію ідеї теорії 
людського капіталу присуджено Нобелівську премію. 

Питаннями теорії та методології людського капіталу в Україні займаються такі сучасні вчені, як В. 
Антонюк, В. Близнюк, Д. Богиня, О. Бородіна, В. Васильченко, В. Воронкова, О. Головінов, О. Грішнова, Н. 
Голікова, І. Журавльова, А. Кудлай, В. Куценко, В. Лагутін, Е. Лібанова, А. Мерзляк, Л. Михайлова, Л. Пашко, 
І. Петрова, Л. Тертична, Л. Штика та ін. Аспекти розвитку людського капіталу досліджують фахівці із 
близького зарубіжжя: Л. Абалкін, В. Гойло, О. Добринін, С. Дятлов, Р. Капелюшников, М. Критський, А. 
Корицький, В. Марцинкевич, Л. Сімкіна, Є. Циренова та ін.  

Виділення невирішеної проблеми. На сьогоднішній день вирішення проблем формування і розвитку 
людського капіталу набуває нових рис, тому його дослідження доцільно здійснювати при поєднані теорії 
людського капіталу з іншими теоріями. 

Метою даного дослідження є аналіз людського капіталу в Україні на сучасному етапі, оцінка стану 
інвестування у його відтворення та розвиток, пошук шляхів підвищення якості людського капіталу на мікро- та 
макрорівні. 

Результати дослідження. Як стверджують І. Єщенко та Ю. Палкін, оцінка Світовим банком 192 країн 
світу засвідчила, що головним показником національного багатства країни є людський капітал, на який 
припадає 64% проти 16% фізичного капіталу (тобто нагромадження матеріально-речових фондів) та 20% – 
природного капіталу. Перевага людського капіталу над іншими його видами особливо помітна у країнах з 
високим рівнем доходів: у Німеччині, Швейцарії, Японії його частка становить 80% [4, 167]. 

Формування людського капіталу є безперервним процесом, який протікає з різною інтенсивністю в різні 
періоди життя особи. Він залежить як від особистих характеристик – біофізіологічних і моральних, так і від 
великої кількості зовнішніх факторів – економічних, соціальних, політичних. 

Процес формування людського капіталу розпочинається у ранньому дитинстві, а його накопичення має 
тривати все життя людини. Тому саме на початковій школі лежить відповідальність за розвиток бажання до 
навчання. Хоча шкільна освіта в певному обсязі належить до обов’язкових адміністративних примусових 
заходів          [2, 201]. Проте, на думку Б. Данилишина, вона перестала бути загальнодоступною. Загальноосвітні 
навчальні заклади денної форми навчання відвідують загалом по Україні лише 78,6% загальної чисельності 
населення віком 6-17 років. Із різних причин у 2004 році в Україні не здобували повну середню освіту понад 5,5 
тис. дітей і підлітків віком 6-18 років [3, 73]. 

Серед основних причин, що перешкоджають розвиткові людського капіталу та його якісному 
нагромадженню, варто відзначити такі: 

- низький рівень фінансування галузі освіти з бюджету; 
- низький рівень вітчизняних та іноземних інвестицій у систему освіти та неефективне використання 

коштів; 
- низький рівень якості освіти, що потребує інновацій та нововведень; 
- низький рівень здоров’я дітей – майбутніх носіїв людського капіталу. 

Основним інструментом формування людського капіталу є інвестування. У загальному розумінні всі 
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види вкладень у людину, що можуть бути оцінені і грошовій або іншій формі і мають доцільний характер, 
тобто сприяють зростанню продуктивності праці та підвищенню персоніфікованих доходів людини, - це 
інвестиції в людський капітал. Витрати, які сприяють підвищенню продуктивності праці, можна розглядати як 
інвестиції у такому розумінні: поточні витрати здійснюються з тим розрахунком, що вони будуть багаторазово 
компенсовані значно вищим потоком прибутків у майбутньому. 

Інвестиції в людський капітал перетворюють природній потенціал в трудовий і при наявності у особи 
мотивації, часу і праці створюють людський капітал. Найчастіше інвестиції в людський капітал поділяють на 
три основні групи. 

До першої групи відносять витрати на освіту. Це вартість загальної і спеціальної освіти, формальна і 
неформальна освіта, витрати на навчання за місцем роботи.  

До другої групи відносять витрати на охорону здоров’я: фізичне і психічне здоров’я людини. До них 
входять витрати на профілактику захворювань, медичне обслуговування, дієтичне харчування, покращення 
житлових умов.  

До третьої групи – витрати на мобільність, завдяки яким здійснюється міграція людини з місця з низькою 
продуктивністю праці в місця з відносно високою, долається безробіття. 

Слід відмітити, що на рівень розвитку людського капіталу значний вплив має зацікавленість держави у 
його збільшенні шляхом фінансування з Державного бюджету освіти, охорони здоров’я і духовного та 
фізичного розвитку населення. У розвинених країнах світу держава бере на себе все більшу частку витрат на 
людський розвиток. Це обумовлено надзвичайно важливим стратегічним значенням таких інвестицій і тим, що 
вони мають значний позитивний зовнішній ефект для соціального та інноваційного розвитку [8]. У таблиці 1 
наведені дані про обсяги фінансування за вищевказаними напрямками та їх частка у видатках Державного 
бюджету. 

Таблиця 1 
Динаміка витрат Державного бюджету України на розвиток людського капіталу (Розраховано за даними 

Статистичного щорічника України за 2007 рік [8]). 
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Як свідчать дані таблиці, найвищою серед напрямків фінансування людського розвитку є частка 

державних витрат на освіту: вона складає більш, ніж десяту частину видатків держави. Проте темпи збільшення 
як видатків на освіту, так і на охорону здоров’я є нижчими, ніж темпи зростання видатків бюджету у цілому, а 
питома вага витрат держави на фінансування освітньої галузі є нестабільною і має тенденцію до зниження: 
зменшення частки витрат на освіту у видатках Держбюджету у 2003-2007 рр. від 2002 року складало 
2,0-2,1 відсоткових пункти. 

Фінансування духовного та фізичного розвитку людини у 2007 році складало 1,5% від суми видатків 
Державного бюджету України, а сума проти 2002 року зросла у 4 рази проти збільшення видатків у цілому у 3,8 
рази. Як заявив Президент України Віктор Ющенко під час зустрічі із студентами і викладачами Чернівецького 
Національного університету імені Юрія Федьковича, реформа освіти має бути одним із перших пріоритетів для 
української влади. Він зазначив, що видатки бюджету на освіту було збільшено: у 2000 р. такі видатки 
становили 2,3 млрд. грн, у 2008 році – 11,2 млрд. грн. [10]. 

Проте формування та розвиток людського капіталу повинно відбуватися не лише за рахунок держави, а й 
за участю підприємств, установ та організацій, які споживають даний капітал у процесі своєї діяльності. Однак 
частка інвестицій в освіту, охорону здоров’я та соціальну допомогу в загальному обсязі інвестицій в основний 
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капітал є доволі низькою (таблиця 2).  
Таблиця 2 

Динаміка інвестицій в людський капітал [6] 
у % до 

 у фактичних 
цінах, млн..грн. Попереднього 

 року 

загальн
ого 

обсягу 
2004 рік 

Всього 75714,4 128,0 100,0 
Освіта 953,1 127,2 1,3 
Охорона здоров'я та соціальна допомога 1472,2 122,6 2,0 
Діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та 
спорту 1254,6 137,8 1,7 

2005 рік 
Всього 93096,1 101,9 100,0 
Освіта  870,2 75,7 0,9 
Охорона здоров'я та соціальна допомога 1296,5 73,3 1,4 
Діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та 
спорту 1195,0 71,0 1,3 

2006 рік 
Всього 125253,7 119,0 100,0 
Освіта 1163,4 114,7 1,0 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1835,2 124,3 1,5 
Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та 
розваг 2014,0 150,2 1,6 

2007 рік 
Всього 188486,1 129,8 100,0 
Освіта 1651,4 117,8 0,9 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 2518,1 117,5 1,4 
Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та 
розваг 2893,7 125,8 1,5 

2008 рік 
Всього 233081,0 97,4 100,0 
Освіта 2321,7 110,3 1,0 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 3530,6 113,0 1,5 
Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та 
розваг 4054,2 106,7 1,7 

 
Так, якщо у 2004 році питома вага інвестицій в освіту і охорону здоров’я та соціальну допомогу складала 

відповідно 1,3 та 2,0% від загального обсягу інвестицій в основний капітал, то у 2008 році вона зменшилась 
відповідно до 1,0 та 1,5%. Збільшення інвестицій у освіту, охорону здоров’я та соціальну допомогу в 2008 році 
до 2004 року склало 2,4 рази в той час, коли загальна сума інвестицій у основний капітал зросла більш, ніж у 3 
рази. Це свідчить про недооцінення людського капіталу як фактора економічного розвитку з боку його 
потенційних користувачів. 

Нестача коштів для розвитку освіти з держбюджету на сучасному етапі компенсується за рахунок 
приватних інвестицій як самих студентів, так і їхніх батьків, оскільки на сьогодні освіта вийшла зі сфери 
традиційного розподілу ресурсів і перетворилась на великий бізнес. 

У 2008 році випуск фахівців навчальними закладами III-IY рівнів акредитації склав 505,2 тис.чоловік. 
Враховуючи, що термін навчання у ВНЗ залежно від обраної спеціальності складає від 4-ох до 6-ти років, 
можна порівняти цю цифру з чисельністю учнів, що закінчили школу III ступеня (одержали атестат про повну 
загальну середню освіту) у 2002, 2003 та 2004 роках: відповідно 508, 526 та 519 тис.чоловік. У 1990 році 
кількість випускників, що одержали повну загальну середню освіту складала 406 тис.чол., а кількість 
випускників у 1995 році – 147,9 тис.осіб [6]. Наведена інформація свідчить, що попит на послуги вищих 
навчальних закладів зростає. 

Як вважає І.Чекан, викривлення мотивації отримання вищої освіти, відносна легкість її отримання, 
зниження якості підготовки у вищих навчальних закладах призводить до того, що в сучасних умовах вища 
освіта загалом не перешкоджає деформації пропозиції на ринку праці, відбувається подальше знецінення 
дипломів з вищою освітою. В результаті знижується ефективність інвестицій у отримання освіти: часто 
випускники ВНЗ “відбирають” робочі місця у випускників шкіл, у випускників середніх спеціальних 
навчальних закладів [9]. Зауважимо, що кількість студентів, що навчалися у вищих навчальних закладах у 
2008/09 зросла майже у двічі і становить 2763,8 тис. проти 1638,3 тис. у 1990/91 навчальному роках[6]. Якщо ці 
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тенденції продовжуватимуться, то більша части на робочої сили буде мати вищу освіту, тоді як на вітчизняному 
ринку праці бракує фахівців робітничих спеціальностей.  

Так, на кінець 2007 року в цілому по економіці України частка осіб, що мають вищу освіту складала: 
неповна та базова вища – 24,4% до облікової кількості штатних працівників, повна вища – 28,4% [7, 390]. 

Велике значення для підвищення якості робочої сили має оволодіння новими професіями, що створює 
можливість розширення діяльності. Так, упродовж 1995-2003 років середній показник з освоєння нових 
професій в Україні становив 2,6% [11, 51].У 2007 році новим професіям було навчено 2,7% від облікової 
чисельності штатних працівників. Високим цей показник був на підприємствах авіаційного транспорту – 10,2% 
та промисловості – 6,5% [7, 393].  

Важливою складовою нагромадження людського капіталу на підприємствах є підвищення кваліфікації 
кадрів. Упродовж 1995-2003 років відсоток працюючих – носіїв людського капіталу, які підвищили власну 
кваліфікацію, становив у середньому по Україні 7% [11, 51]. У 2007 році цей показник вищий – 9,2% від 
облікової чисельності штатних працівників. У промисловості частка осіб, що підвищили кваліфікацію, 
становила 14,2%, у сільському господарстві – 2.2% [11, 393].  

Активи людського капіталу, на думку О.Бородіної, забезпечують його функціонування, визначають його 
економічне становище в суспільстві. Вони є тими підйомами, які перетворюють людські ресурси в діючий 
людський капітал і забезпечують економічне зростання як на індивідуальному, так і на національному рівні [1, 
51]. 

Джерелом функціонування та нагромадження людського капіталу є заробітна плата, рівень якої суттєво 
коливається за регіонами країни, що, відповідно, впливає на рівень розвитку людського капіталу у кожному 
регіоні. У 2008 році середньомісячна заробітна плата по Україні складала 1806 грн., тоді як у Тернопільській 
області – 1313 грн., Чернігівській – 1370 грн., Волинській – 1380 грн., Чернівецькій – 1402 грн., Житомирській 
та Вінницькій – по 1404 грн. Водночас у Києві середній рівень заробітної плати складав 3074 грн., Донецькій 
області – 2015 грн. [6] 

За І півріччя 2009 року середня заробітна плата по Україні зросла лише на 6 грн. і склала 1812 грн. При 
цьому у м. Київ відбулось її зниження на 35 грн., у Донецькій області – на 12 грн. [6] 

Заробітну плату правомірно розглядати і як форму економічної реалізації права власності на ресурс праці 
або як форму доходу від «людського капіталу», носієм якого є найманий працівник [5, 74]. Однак в сучасних 
умовах це право не реалізується повністю, оскільки існує заборгованість з виплати заробітної плати. Так, 
станом на 1 вересня 2009 року цей показник в цілому по економіці складав 1619,9 млн.грн., що на 431,2 
млн.грн. більше, ніж на 1 січня цього року. Зростання заборгованості з виплати заробітної плати відбулось по 
всіх регіонах, а в м. Київ та Волинській області цей показник порівняно з початком року подвоївся. 

Зростання людського капіталу проявляється безпосередньо через ринкові і неринкові ефекти. До 
ринкових відносять ті з них, які можуть бути оцінені в грошовій формі. Наслідком зростання рівня освіти є 
зростання продуктивності, якісні зміни праці, створення нових видів товарів і послуг, технологій, нових галузей 
знань. До неринкових – культурні, соціальні, психологічні ефекти. 

В ринковій економіці однією з вагомих проблем є проблема раціонального вибору об’єкта інвестування, 
як напрямку формування людського капіталу підприємства. 

В умовах обмеженості ресурсів (людських, фінансових, матеріальних), конкуренції, ризиків керівник 
кожного підприємства змушений визначати які кошти, в яку сферу, на який термін інвестувати і яка буде від 
них віддача. 

Висновки та пропозиції. Таким чином, інвестування у нагромадження, відтворення та розвиток 
людського капіталу є одночасно причиною та наслідком забезпечення сталого зростання матеріального та 
культурного рівня життя громадян.  

Забезпечення вітчизняної економіки достатньою кількістю кваліфікованих трудових ресурсів 
забезпечується інвестиціями у людський капітал. На сучасному етапі держава є основним інвестором у 
людський розвиток. Тому необхідно створити умови для суттєвого збільшення інвестицій домогосподарствами 
та підприємствами. Це можливо здійснити на основі суттєвого зростання доходів населення, підвищення рівня 
ефективності підприємств та впровадження на них сучасного кадрового менеджменту, спрямованого на 
розвиток персоналу. Разом з тим інвестиції держави у людський розвиток та формування людського капіталу 
також мають бути суттєво збільшені.  

Для поліпшення якості та збільшення кількості людського капіталу необхідно спрямовувати інвестиційні 
ресурси на перенавчання існуючого трудового потенціалу більш конкурентоспроможним професіям, 
перепрофілювання, підвищення кваліфікації, оскільки вкладання коштів у перепідготовку адаптованих до умов 
конкретного виробництва працівників забезпечить швидку віддачу. Потрібно заохочувати та підтримувати 
бажання персоналу здобувати вищу освіту, створювати умови для підвищення його культурного рівня, охорони 
здоров’я. 

Для підвищення ефективності функціонування людського капіталу держава повинна сприяти ліквідації 
заборгованості та підвищенню заробітної плати як основного джерела відтворення та нагромадження 
людського капіталу в усіх сферах докладання праці, оскільки низька заробітна плата та недотримання термінів 
її виплати суперечить якісному відтворенню як робочої сили, що нині функціонує на ринку праці, так і тієї, що 
прийде їй на зміну в майбутньому. 
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РЕЗЮМЕ 
Основним інструментом формування людського капіталу є інвестування. У загальному розумінні всі види 
вкладень у людину, що можуть бути оцінені і грошовій або іншій формі і мають доцільний характер, тобто 
сприяють зростанню продуктивності праці та підвищенню персоніфікованих доходів людини, - це інвестиції в 
людський капітал. У роботі проаналізовано стан інвестування у людський капітал на сучасному етапі, виявлено 
причини та запропоновано шляхи поліпшення якісних та кількісних характеристик людського капіталу. 
РЕЗЮМЕ 
Основным инструментом формирования человеческого капитала является инвестирование. В общем смысле все 
виды вложений в человека, которые могут быть оценены в денежной или иной форме и имеют целесообразный 
характер, т.е. способствуют росту производительности труда и повышению персонифицированных доходов 
человека, - это инвестиции в человеческий капитал. В работе проанализировано состояние инвестирования в 
человеческий капитал на современном этапе, выявлены причины и предложены пути улучшения качественных 
и количественных характеристик человеческого капитала. 
SUMMARY 
The main tool in the formation of the human capital is investment. In the general sense all types of investments in a 
person can be evaluated, and monetary or other form and have the expedient nature, that contribute the productivity 
growth and higher incomes personalized man - an investment in human capital. The paper analyzed the status of 
investment in human capital at the present stage, identified causes and suggested ways to improve the qualitative and 
quantitative characteristics of human capital. 
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Е.В. Свидрак, ассистент кафедры «Финансы», Донбасская государственная  машиностроительная академия, 
г.Краматорск    ⋅ 

 
В Украине на сегодняшний день можно выделить такие свободные экономические образования как: 

специальные (свободные) экономические зоны, территории приоритетного развития, оффшорные центры, 
технологические парки. Наиболее распространенными являются специальные (свободные) экономические зоны 
(СЭЗ) и территории приоритетного развития (ТПР). В Украине зарегистрировано 11 свободных экономических 
зон и 9 территорий приоритетного развития [1]. 

Согласно Закону Украины «Об общих принципах создания и функционирования специальных 
(свободных) экономических зон», специальная (свободная) экономическая зона представляет собой часть 
территории Украины, на которой устанавливается и действует специальный правовой режим экономической 
деятельности и порядок применения и действия законодательства Украины [2]. 

Территория приоритетного развития - территория, на которой сложились неблагоприятные социально-
экономические условия и на которой вводится специальный режим инвестиционной деятельности для создания 
новых рабочих мест [3]. 

Проблемы функционирования специальных (свободных) экономических зон и территорий исследовали 
отечественные и зарубежные авторы: Ю. В. Макогон [6], Л. М. Куликов [7], Е. В. Рыбалкин [8], 
Н. А. Янковский [9] и другие. Вопрос о целесообразности существования и эффективности деятельности 
свободных экономических образований в Украине остаётся открытым. Некоторые авторы считают зоны 
«чёрными дырами», через которые происходит отмывание теневых средств. Однако, большинство учёных и 
экономистов придерживаются мнения, что свободные образования – это, не только инструмент привлечения 
                                                           
© Свидрак Е.В., 2009 
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иностранного капитала в страну, но и эффективный действенный механизм наполнения государственного 
бюджета, сохранения старых и создания новых рабочих мест, роста уровня жизни населения регионов, 
возможности технического обновления и инновационного развития производства и сферы услуг, увеличения 
качества производимой продукции.    

Целью статьи является выявление и систематизация общих и отличительных черт свободных 
экономических зон и территорий приоритетного развития на современном этапе развития экономики Украины, 
анализ основных результатов их деятельности. 

Задаваясь вопросом о целесообразности функционирования СЭЗ и ТПР в Украине необходимо провести 
сравнительный анализ правовых основ создания и условий деятельности субъектов на таких территориях и в 
зонах (табл.1). 

Таким образом, исследуя цели создания свободных образований необходимо отметить, что СЭЗ на 
первоначальном этапе создавались в интересах государства и хозяйствующих субъектов. Основными целями их 
создания были: 

- развитие инфраструктуры рынка; 
- техническое перевооружение и инновационное развитие коммерческих структур и экономики страны в 

целом. 
Интересы населения в СЭЗ преследовались лишь в направлении повышения уровня заработной платы и 

доходов, а так же роста качества продукции на национальном рынке.  
ТПР же имеют первоначальной целью создание новых и сохранение старых рабочих мест и, так же как и 

СЭЗ, направлены на инновационное развитие субъектов хозяйствования. 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ деятельности СЭЗ и ТПР Украины 

Признак сравнения СЭЗ ТПР 
1. Цель создания - привлечение иностранных инвестиций и 

содействие им; 
- активизация совместно с иностранными 
инвесторами предпринимательской 
деятельности для наращивания экспорта 
товаров и услуг, поставок на внутренний 
рынок высококачественной продукции и 
услуг; 
- привлечение и внедрение новых 
технологий, рыночных методов 
хозяйствования; 
- развитие инфраструктуры рынка; 
- рост эффективности  использования 
природных и трудовых ресурсов; 
- ускорение социально-экономического 
развития Украины [2] 

- привлечение инвестиций в  
приоритетные области   
производства для создания новых 
рабочих мест и трудоустройства 
работников, которые 
высвобождаются в связи с 
закрытием, реструктуризацией и 
перепрофилированием 
горнодобывающих и других  
предприятий; 
- внедрение новых технологий, 
развитие внешнеэкономических 
связей; 
- увеличение поставок на 
внутренний рынок 
высококачественных товаров и 
услуг; 
- создание современной 
производственной, транспортной и 
рыночной инфраструктуры; 
- эффективное использование 
естественных ресурсов [3] 

2. Период действия  20-60 лет [4] 15-30 лет [4] 
3.  Органы 
управления 

- местные советы народных депутатов и 
местные администрации в границах своих 
полномочий;  
- орган хозяйственного развития и 
управления специальной (свободной) 
экономической зоны, который создаётся при 
участии субъектов экономической 
деятельности Украины и иностранных 
субъектов такой деятельности [2] 

- Комитет по вопросам территорий 
приоритетного развития;  
- органы местного самоуправления 
[3] 

4. Свобода 
экономической 
деятельности 

На территории специальной (свободной) 
экономической зоны имеют право 
функционировать любые субъекты 
экономической деятельности в соответствии 
с законодательством Украины и законом о 
создании этой зоны [2] 

На территориях  приоритетного  
развития могут производиться все 
виды предпринимательской 
деятельности,  за исключением 
запрещённых законами Украины [3] 
 

4. Количество, ед. 11 9 
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5. Площадь 
занимаемой 
территории, га [4] 

121 367  5 935 200  

Продолжение таблицы 1 
Признак сравнения СЭЗ ТПР 

6. Численность 
утверждённых 
проектов [5] 

164 183 

7. Ожидаемые показатели деятельности [4]: 
7.1 Объём 
привлекаемых 
инвестиций, 
млн. дол. США 

3 649 13 440 

7.2 Сохранение 
старых и создание 
новых рабочих мест 

91 550 296 100 

8. Фактические показатели деятельности на 01.06.08 [5]: 
8.1 Объём 
привлечённых 
инвестиций, 
млн. дол. США 

430,272 2 053,776 

8.2 Освоено 
инвестиций, млн. 
дол. США 

2 325,499 9 169,387 

8.3 Реализация 
продукции, млн. 
грн. 

9 788,836 46 347,208 

8.4 Условно 
начисленные 
платежи, млн. грн.  

739,082 770,930 

8.5 Поступления  в 
бюджет от 
реализации 
проектов, млн. грн. 

2 996,68 4 018,67 

8.6 Сохраненные 
старые и созданные 
новые рабочие места 

32 852 45 088 

 
Таким образом, можно заключить, что и по целям, системе управления и степени свободы 

экономической деятельности СЭЗ и ТПР являются достаточно сходными образованиями. Однако необходимо 
отметить, что территории приоритетного развития имеют основной целью обеспечение и рост занятости 
населения.  

Рассмотрим некоторые относительные показатели деятельности свободных образований на территории 
Украины, рассчитанные на основе данных табл. 1 (табл. 2). Расчёты производились с учетом курса гривны к 
доллару США на 01.06.2008 (4,8520 грн.), так как фактические показатели деятельности свободных зон и 
территорий приоритетного развития рассматривались на эту дату [10].  

Можно сказать, что инвестиционные ресурсы на территориях приоритетного развития используются 
более эффективно, так как на 1 грн. освоенных инвестиций приходится 1,0417 грн. выручки от реализации 
продукции и это больше, чем на территориях СЭЗ (0,8675 грн.). 

 
 Таблица 2 

Относительные показатели деятельности свободных образований на 
территории Украины по данным на 01.06.08 г. 

Показатель СЭЗ ТПР 
Выручка от реализации на одну грн. освоенных инвестиций, грн. 0,8675 1,0417 
Доля условно начисленных платежей в выручке от реализации 
продукции, % 

7,55 1,66 

Доля налоговых платежей в выручке от реализации продукции, % 30,61 8,67 
 

Так же необходимо отметить, что, так как доля условно начисленных платежей в выручке от реализации 
продукции на территориях свободных экономических зон значительно больше, чем на ТПР. Это может 
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свидетельствовать о большем объёме налоговых и таможенных льгот, предоставляемых в СЭЗ (рис. 1), что с 
учётом предыдущих выводов является нецелесообразным. 
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Рис. 1. Относительные показатели деятельности свободных образований на  территории Украины 

по данным на 01.06.08 г. 
 
Однако на рис.1 видно, что в свободных зонах так же наблюдается значительное превышение доли 

фактических налоговых платежей в выручке от реализации над аналогичным показателем по территориям 
приоритетного развития. Рассмотрев долю общей суммы налоговых платежей (фактических и условных) в 
реализации продукции, можно сказать, что их доля на ТПР составляет 10,33%, что значительно ниже 
показателя по СЭЗ (38,16%). То есть «более льготными» в отношении налоговых и таможенных платежей 
являются  территории приоритетного развития, что возможно и обуславливает более эффективное 
использование в них инвестиционных ресурсов как иностранных, так и  национальных инвесторов. 

Рассмотрим соотношение фактических и плановых показателей деятельности исследуемых образований.  
Если взять за основу суммы привлеченных инвестиций в СЭЗ и ТПР Украины, то можно, приняв ожидаемые 
результаты за плановые, рассчитать по данным Министерства экономики Украины [5],  коэффициент 
выполнения плана по привлечению инвестиций в зоны: 

%,100*
пл

ф
вп П

П
К =     (1) 

где впК  - коэффициент выполнения плана, %; плП  - плановое значение исследуемого показателя; фП  - 
фактическое значение исследуемого показателя. 

По данным табл. 1 получим: 

%;79,11%100*
3649

272,430
)( ==СЭЗивпК  

%.28,15%100*
13440

776,2053
)( ==ТПРивпК  

То есть, по рассчитанным показателям видно, что план по привлечению инвестиций в СЭЗ Украины 
выполнен на 11,79% из 100%, а по ТПР показатель исполнения ожиданий несколько выше и составляет 15,28%. 
Это говорит о том, что правительство своими действиями по отношению к СЭЗ и ТПР: то приостанавливая, то 
возобновляя их деятельность, - не позволило даже привлечь ресурсы в достаточном объёме. Однако оценка 
эффективности функционирования свободных и специальных образований по налоговым поступлениям и 
созданным и сохранённым рабочим местам производятся исходя из общих  ожиданий, констатируя факты 
нецелесообразности их существования в Украине. 

Рассчитав показатели выполнения плана для созданных и сохранённых рабочих мест по формуле (1), 
получим: 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 142

%;88,35%100*
91550
32852

)( ==СЭЗРМвпК  

%.23,15%100*
296100
45088

)( ==ТПРРМвпК  

По результатам расчётов коэффициента выполнения плановых показателей по привлечению и 
сохранению рабочих мест на территориях приоритетного развития и в специальных (свободных) 
экономических зонах можно сказать, что по СЭЗ ожидаемые значения выполнены на 35,88%, а по ТПР  лишь на 
15,23%. Однако, этот показатель не отражает реальной картины, так как создание и сохранение рабочих мест на 
льготных территориях и зонах напрямую зависит от объёмов привлекаемых инвестиций.  

Так, принимая во внимание суммы реально привлечённых инвестиций на территории CЭЗ и ТПР 
Украины, можно рассчитать планируемые показатели по привлечению и сохранению рабочих мест с учётом 
доли привлечённых инвестиций.  

Плановое количество привлечённых и сохранённых рабочих мест, с учётом фактических сумм 
привлечённых инвестиций можно рассчитать как: 

,
%100

* )(
)(

ивппл
Ипл

КРМ
РМ

ф
=      (2)  

где )( фИплРМ   – плановое количество привлечённых и сохранённых рабочих мест, с учётом фактических сумм 

привлечённых инвестиций, ед.; плРМ  – плановое количество привлечённых и сохранённых рабочих мест, ед.; 

)(ивпК  – коэффициент выполнения плана по привлечению инвестиций, %. 
Именно с этими показателями и целесообразно будет сравнить фактические значения. Рассчитаем 

плановое количество привлечённых и сохранённых рабочих мест, принимая во внимание фактические суммы 
привлечённых инвестиций по данным на 01.06.08 [5]: 

;10794
%100

%79,11*91550
)( ==
СЭЗфИплРМ  

.45244
%100

%28,15*296100
)( ==
ТПРфИплРМ  

С учётом сумм привлечённых в СЭЗ Украины инвестиций количество плановых рабочих мест составит 
10 794, а для ТПР этот показатель по результатам расчётов - 45 244. Теперь можно рассчитать показатель 
выполнения плана по формуле (1) и реально оценить результаты улучшения занятости населения на 
территориях свободных экономических образований: 

%;35,304%100*
10794
32852

)( ==СЭЗРМвпК  

%.66,99%100*
45244
45088

)( ==ТПРРМвпК  

По результатам расчётов, необходимо отметить, что если не принимать во внимание фактические 
объёмы осуществлённых на территориях СЭЗ и ТПР Украины инвестиций, то плановые показатели по 
созданию новых и сохранению старых рабочих мест по СЭЗ выполнены на 35,88%, а по ТПР - на 15,23%. 
Однако, если учесть фактический объём привлечённых национальных и иностранных инвестиций в свободные 
образования Украины по оперативным данным основных показателей деятельности СЭЗ и ТПР на 01.06.2008 
года [5], то они существенно отличаются от рассчитанных ранее: коэффициент выполнения плановых 
показателей по улучшению занятости в СЭЗ составил 304,35%, а на ТПР – 99,66%. Такие значения показателей 
свидетельствуют о достаточно высоком уровне эффективности льготных территорий и зон в сфере увеличения 
занятости населения регионов страны.  

Необходимо так же отметить, что СЭЗ, не смотря на то, что не имели первоначальной целью обеспечение 
и рост занятости населения регионов страны, по этому показателю как с учётом так и без учёта фактических 
сумм инвестиций в зоны, занимают лидирующую позицию по сравнению с ТПР, хотя основной их целью 
является именно обеспечение и рост занятости в депрессивных регионах Украины. 

В свободных зонах наблюдается значительное превышение доли фактических налоговых платежей в 
выручке от реализации над аналогичным показателем по территориям приоритетного развития. Доля общей 
суммы налоговых платежей в реализации продукции  на ТПР значительно ниже показателя по СЭЗ, что 
возможно и обуславливает  более эффективное использование в них инвестиционных ресурсов. 

Полученные показатели свидетельствуют о достаточно высокой эффективности использования 
привлечённых инвестиций, особенно в свободных экономических зонах, так как коэффициент выполнения 
плана по привлечённым и сохранённым рабочим местам составил 304,35%, то есть ожидаемые показатели 
превышены фактическими на 204,35%. Что касается территорий приоритетного развития, то, учитывая их 
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основную цель - создание новых и сохранение старых рабочих мест – их функционирование можно оценить как 
достаточно эффективное с реальным коэффициентом выполнения плана по основной цели в 99,66%.  

При оценке эффективности функционирования, как свободных экономических зон, так и территорий 
приоритетного развития необходимо в первую очередь вернуться к целям, которые ставились перед этими 
свободными образованиями на момент их создания. И, исходя из перечня основных целей и оценки условий их 
достижения, проводить исследования методами сравнительного, а возможно и факторного анализа результатов 
деятельности свободных образований в Украине.   

 
РЕЗЮМЕ 
Метою статті є виявлення й систематизація загальних і відмітних рис вільних економічних зон і територій 
пріоритетного розвитку на сучасному етапі розвитку економіки України, аналіз основних результатів їхньої 
діяльності. 
РЕЗЮМЕ 
Целью статьи является выявление и систематизация общих и отличительных черт свободных экономических 
зон и территорий приоритетного развития на современном этапе развития экономики Украины, анализ 
основных результатов их деятельности. 
SUMMARY  
The purpose of the article is an exposure and systematization of general and distinctive lines of economic clearzones 
and territories of priority development on the modern stage of development of economy of Ukraine, analysis of basic 
results of their activity. 
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Современный период развития социально-экономических отношений характеризуется 

трансформационными процессами в глобальном аспекте, такими как углубление интернационализации 
производства, торговли, труда, процветанием интеграционных тенденций в мировом хозяйстве, гармонизацией 
и унификацией национальных и международных стандартов. Вместе с тем, реформирование национальной 
экономики должно сопровождаться совершенствованием институциональной среды, представленной в виде 
совокупности социальных, духовных, материальных, политических и психологических условий, необходимых 
для эффективного функционирования и развития социально-рыночных отношений.  

 В отличие от классической концепции экономической теории, в основе которой лежит смитианский 
тезис о совершенстве хозяйственного рыночного механизма, саморегулируемости экономики и принцип 
рационального поведения, институционалисты предлагают сконцентрировать внимание на комплексном 
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исследовании теоретико-методологических аспектов институциональных преобразований, осуществляющих 
данные трансформационные процессы.  

 В существующих условиях рыночной трансформации наиболее актуальной является проблема 
экономического кризиса в Украине. Поскольку все экономические процессы, происходящие в государстве, 
находятся в тесной взаимосвязи с политическими, социальными, правовыми и прочими явлениями и 
процессами, можно констатировать, что именно эти институты и послужили катализатором возникшей 
проблемы (в частности, институт власти).  

Анализируя тенденции социально-экономического развития государств, возникших в постсоветском 
пространстве, что стало наиболее значимым и ярким событием в мировой экономической истории, следует 
заметить, что это повлекло за собой волну институциональных и правовых преобразований. 

Апостериори  причинами кризиса стали разрыв производственных связей, изменение механизмов 
управления, трансформация собственности, что в конечном итоге привело к гиперинфляции, безработице, 
повышению уровня преступности, распаду господствующей системы идеологизированных советских 
ценностей.   

Наибольший спад промышленного производства приходился на 1992 – 1994 годы, когда в среднем 
производство сокращалось на 16-17% [1].  Также коренные изменения произошли в сельском хозяйстве: 
завершены приватизация госхозов и реформирование колхозов, что привело к преобладанию 
негосударственной формы собственности в сельскохозяйственной отрасли. Крайне неустойчивым для стран 
СНГ было и финансовое положение, сопровождающееся дефицитом государственного бюджета, который 
оптимизировался только к концу 90-х годов.  

Согласно трансакционной теории И. Фишера  прирост денежной массы при стабильных ценах 
сопровождается увеличением объема производства (MV=PQ).  Однако неэффективная экономическая политика 
начала 90-х годов показала противоположный эффект – углубление стагнации производства и стремительный 
рост цен.  

Концепция проводимой правительством монетарной политики состояла в следующем: уменьшение 
денежной массы влечет за собой сокращение совокупного спроса и, соответственно, усиление конкуренции на 
рынке, что в конечном итоге приведет к снижению издержек и уровня цен. Практика же сформировала 
обратную ситуацию: уменьшение денежной массы привело к сокращению объема производства, а не снижению 
уровня инфляции, широкую популярность обрели бартерные операции. 

Транзитологическая парадигма исследования трансформационных процессов констатировала, что 
возникновение институтов рыночной экономики, таких как свободное ценообразование, разрешение 
предпринимательской деятельности, приватизация и др., послужило катализатором к сосредоточению власти в 
руках у определенной категории населения в то время, когда большая его часть потерпела крах.  Таким 
образом, был нарушен принцип равновесия на рынках экономической власти. 

По мнению Лоуренса Клейна переходная экономика не должна немедленно настраиваться на 
достижение конечных целей. [2].   Изначально необходимо стремиться к достижению определенной 
экономической стабильности, которая характеризуется следующими условиями: 

 - сдерживанием инфляции предпочтительно на уровне до 10%; 
 - поддержанием высокого уровня занятости; 
  - сохранением высоких темпов роста ВВП (свыше 5 % в год); 
  - гарантированием справедливого распределения доходов и собственности; 
- обеспечением населения основными видами социальных услуг; 
 - созданием необходимой инфраструктуры. По нашему мнению для реализации этого условия 

внимание государства должно быть акцентировано на экономических и социальных инфраструктурных 
проектах и развитии реального сектора экономики (сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение, 
наука и образование) 

- формированием уравновешенного платежного баланса при соответствующем балансе текущих 
платежей; 

- достижением примерной сбалансированности расширенного государственного бюджета; 
- установлением контроля над денежным предложением при его умеренном росте. 
Условием действия идеального макроэкономического сценария развития событий является наличие 

соответствующей системы власти, которая была бы  в состоянии, с одной стороны, ограничить тенденцию к 
повышению цен, а с другой,  стимулировать увеличение совокупного предложения. [3]. 

Характерной особенностью для переходного периода является недостаток  эффективной 
государственной власти, которая была бы нацелена на достижение общественного благосостояния. В данном 
случае актуально вспомнить мысль А. Смита: «экономика не должна быть справедливой, она должна быть 
эффективной и через эффективность творить справедливость».  

Важнейшим сегментом институциональной среды, влияющей на достижение экономической 
эффективности и общественного благосостояния, является государство, находящееся на высшей иерархической 
ступени субъектов социально-экономических отношений. Именно государство обладает монопольной властью 
в отношении принятия законов и нормативно-правовых актов, контроля за их соблюдением со стороны 
экономических агентов, а также реализации тех социально необходимых благ, которые не могут быть созданы 
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за счет личных средств субъектов хозяйствования (наука и образование, защита правопорядка, культура, 
здравоохранение и т. д.). 

Нынешняя стратегия государства в отношении стимулирования экономического роста должна 
способствовать развитию институтов инвестирования в социально-рыночную сферу. Эффективная 
государственная политика должна быть ориентирована, на наш взгляд, на реформирование и 
совершенствование систем социальной сферы, а также способствовать стимулированию инновационного 
развития, диверсификации экономики и рыночной конкуренции, для чего необходимо разработать 
долгосрочные проекты развития с привлечением как средств государственного бюджета, так и частных 
финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, международных инвестиций и т.д.  В свою очередь, для того, 
чтобы стать привлекательной для международного инвестирования и аккумуляции иностранного капитала в 
пользу развития отечественного производства, Украине необходимо производить такую продукцию, которая 
характеризовалась бы высоким уровнем конкурентоспособности и инновационности, поскольку именно 
инновации являются важнейшим механизмом, который обеспечивает развитие производства и научно-
технического прогресса в целом.  

По мнению Логвиненко С.М. [4] для успешной деятельности на мировых рынках необходимо 
диверсифицировать отраслевую структуру национальной экономики. От экономики ресурсно-сырьевого типа 
необходим переход к экономике инновационно-ресурсного типа, ориентация на масштабные 
инфраструктурные проекты, реализующие территориальные преференции, поддержка 
экспортоориентированного наукоемкого бизнеса со стороны государства.  

Следовательно, главным направлением привлечения зарубежных инвестиций является оптимальный 
уровень налогообложения, защита прав собственности и соблюдения контрактов, независимая судебная власть.  

Государство может воздействовать на развитие социально-экономической жизни, лишь обладая 
определенными финансовыми ресурсами. В этой связи налоговая система является наиболее активным 
инструментом государственного регулирования развития социально-экономических отношений, 
внешнеэкономической деятельности, инвестиционно-инновационной стратегии, промышленного производства. 
Однако в условиях трансформации экономики имеет место проблема отсутствия комплексного научного 
анализа и рациональных подходов к реформированию системы налогообложения, что стало причиной 
противоречий между двумя его основными функциями: фискальной и стимулирующей.  

 К недостаткам существующей на сегодня украинской системы налогообложения следует отнести: 
 - несовершенство налогового законодательства и отсутствие гармонизации между нормативно-

правовыми актами, регулирующими налоговые отношения, что приводит к их неоднозначному трактованию; 
 - отсутствие необходимого стимулирования отечественного производителя; 
- чрезмерно высокие налоговые ставки; 
- неправомерное предоставление налоговых льгот тем налогоплательщикам, которые несвоевременно и 

не в полном объеме исполняют свои налоговые обязательства; 
- отсутствие эффективных механизмов защиты прав налогоплательщиков; 
- высокая возможность уклонения от уплаты налогов, которая возникает вследствие фальсификации 

документов в отношении  возмещения НДС, завышения валовых расходов, фиктивного банкротства 
предприятий и т.д., что является стимулом для  развития теневой экономики.   

Исходя из вышеприведенных негативных тенденций, сложившихся в сфере налогообложения, 
государственной власти необходимо определить и научно обосновать те направления реформирования 
налоговой политики, которые были бы наиболее перспективны и приемлемы для Украины. 

Для того чтобы достичь желаемого эффекта, государство, по нашему мнению, должно уменьшить 
тяжесть налогового бремени для налогоплательщиков, снизив налоговые ставки. Для этого необходимо, в 
первую очередь, провести комплекс мероприятий, направленных на стимулирование роста национального 
производства и расширение рынков сбыта продукции, в частности, способствовать активности экспортных 
операций. Необходимо так реставрировать нормативно-правовую базу, регулирующую иностранную торговлю 
и инвестиции, чтобы привести ее в соответствие с международными правовыми нормами для обеспечения 
политических и правовых гарантий для иностранных инвесторов.  

Реализация налоговых льгот характеризуется бессистемностью, поскольку отсутствуют четкие 
критерии их предоставления, а также возможности контроля по их использованию, поэтому важным 
направлением государства в отношении реформирования налоговой системы должна стать разработка 
механизма мониторинга налоговых льгот и средств, сэкономленных в результате их предоставления 

Нерешенной сегодня остается проблема несоответствия между бухгалтерским и налоговым учетом, о 
чем свидетельствует отсутствие единой методики определения прибыли в финансовой и налоговой отчетности. 
Это влечет за собой несоответствие понятийно-категорийного аппарата бухгалтерского и налогового учета и 
значительное усложнение работы бухгалтерских служб. 

Функция законодателя в данном случае состоит в обеспечении интеграции систем бухгалтерского и 
налогового учета. Для этого необходимо разработать такой законодательный проект, который бы 
минимизировал противоречия между ними путем сближения методов оценки и даты признания активов, 
обязательств и прочих хозяйственных операций, унификации форм первичных документов, которые 
используются как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, перехода от  принципа «первого события», когда 
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налоговые обязательства возникают либо после получения средств от реализации товаров, либо после поставки 
товаров, к «кассовому методу», когда налоговые обязательства возникают после получения средств. 

Государственные агенты, осуществляя реформирование налоговой системы, должны содействовать 
экономическому росту, погашению дефицита бюджета, устранению теневой экономики путем сбалансирования 
интересов государства и налогоплательщиков – хозяйствующих субъектов и граждан.  

Вместе с тем, выполняя свои функции, государственные агенты в лице правительства руководствуются, 
в первую очередь, индивидуальными (собственными) интересами, а именно получением так называемой 
«политической ренты»,  представленной в виде дополнительных благ и преимуществ, сверх затрат труда на 
осуществление своей деятельности. Посредством этого нарушается состояние Парето-эффективности, согласно 
которому «благосостояние общества достигает максимума и распределение ресурсов становится оптимальным, 
если любое  изменение этого распределения не ухудшает благосостояния хотя бы одного субъекта экономики». 

Присущие сегодняшнему политическому институту непрофессионализм, меркантильность и популизм 
не оказывают благотворного влияния на развитие социально-рыночных отношений и преодоление 
экономического кризиса, а лишь усугубляют его и приводят к полному отсутствию легитимности власти. 

Согласно Конституции Украины народ является единственным источником власти в Украине. Органы 
государственной власти и местного самоуправления, в свою очередь, являются лишь институтами, через 
которые народ осуществляет власть. Исходя из этого, народ должен осуществлять максимальный контроль со 
своей стороны в отношении государственных агентов. Степень его информированности и демократического 
сознания во многом зависит от средств массовой информации, которые должны служить независимым 
аналитиком всего спектра происходящих социально-экономических реформ, правовых преобразований и 
политических баталий.  

В условиях финансовой нестабильности и кризиса экономический рост и конкурентоспособность 
страны  находятся в колоссальной зависимости от системы национального образования, поскольку именно оно 
формирует интеллектуальный и трудовой капитал государства.  Низкий уровень государственных инвестиций в 
эту отрасль в совокупности с межнациональными и культурными диверсиями в сфере образования приводят к 
нарушению основных его принципов: доступность, качество и эффективность. В Украине эти тенденции 
углубляются, с одной стороны, общей структурной перестройкой экономики, сопровождающейся 
исчезновением целых отраслей промышленности, а с другой – несбалансированным соотношением 
специальностей, по которым образовательные учреждения готовят специалистов и потребностями рынка в 
конкретных специалистах. 

Таким образом, внимание государственной власти в этой сфере, в первую очередь, должно быть 
сосредоточено, на наш взгляд, не на лингвистических, культурных и национальных противоречиях (что 
происходит, как правило, посредством красноречия, популизма и идеологических ценностей отдельных групп 
лиц), а на реконструкцию самой системы образования. 

Национальная доктрина образования в Украине, которую реализуют государственные агенты, должна 
быть нацелена, во-первых, на формирование такого механизма, который смог бы реализовать доступность 
обучения в вузах для любых категорий населения (в особенности социально-уязвимых) посредством 
расширения госзаказа, субсидирования, предоставления льгот и т.д. ; во-вторых, осуществлять мониторинг 
рынка труда, исследуя тенденции спроса на определенные специальности, что позволит эффективно 
распределить экономический потенциал; в-третьих, развивать и модернизировать те специальности, которые не 
пользуются особой популярностью на рынке образовательных услуг, осуществляя мотивацию абитуриентов; в-
четвертых, с целью глобализации и интеграции системы образования необходимо создавать специальные 
программы по обмену между государствами студентами, опытом, технологиями, инновациями и т.д.  

Систематизируя вышеизложенное, целостная информационная политика, непосредственное 
взаимодействие народных масс с правительством посредством создания организаций и специальных масс-
медиа ресурсов по отстаиванию общественных интересов, сокращение политической ренты, толерантность 
правительства  по отношению к другим нациям и культурам, реформирование системы национального 
образования и прочие институциональные аспекты существенно повысят  уровень легитимности власти в 
государстве, что приведет к гармонизации интересов народа и правительства, нацеленности на достижение 
общественного благосостояния, а в конечном итоге – к решению более глобальных экономических и 
социальных проблем, таких как  финансовый кризис, безработица, коррупция, «теневая» экономика, 
антисемитизм и т.д.  

 
РЕЗЮМЕ 
Інституціональні фактори впливу на процеси трансформації економіки мають колосальне значення, оскільки 
саме вони сприяють розвитку соціально-ринкових відносин, що й обумовлює актуальність теми даної наукової 
статті. Метою написання статті було дослідження тенденцій розвитку економіки в пострадянському просторі, а 
також заходів, проведених державними агентами, що дозволило актуалізувати минулий досвід сьогодні. Стаття 
містить аналіз діяльності державної влади, а також рекомендації щодо вдосконалення системи національної 
освіти.  
РЕЗЮМЕ 
Институциональные факторы влияния на процессы трансформации экономики имеют колоссальное значение, 
поскольку именно они содействуют развитию социально-рыночных отношений, что и обуславливает 
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актуальность темы данной  научной статьи. Целью написания статьи было исследование тенденций развития 
экономики в постсоветском пространстве, а также мероприятий, проводимых государственными агентами, что 
позволило актуализировать прошлый опыт  сегодня. Статья содержит анализ деятельности государственной 
власти, а также рекомендации относительно усовершенствования системы национального образования.   
SUMMARY 
Тhe Institucional  factors of influence to the transformation processes of economics  have a huge value, as exactly they 
assist development of social-market relations, that сause  actuality of theme this  scientific article. The purpose of 
writing of the article was research of progress of economics trends in late  USSR  space, and also measures, conducted 
state agents, that allowed  to  inculcate past experience  today. The article contains the analysis of activity of state 
power, and also to recommendation in relation to the improvement of the system of national education. 
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ОЦЕНКА  РАЗВИТИЯ РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В УКРАИНЕ 
 
Д.А. Стрельникова, аспирант кафедры «Маркетинг», ДонНУ    ⋅ 
  

Постановка проблемы. Значительные изменения общественных отношений, произошедшие на рубеже 
80-х и 90-х годов в Украине, обусловили новый характер экономической системы, основополагающим 
признаком которой стало закрепление рынка как универсальной среды и формы человеческой деятельности.  В 
результате кардинальных экономических и социально-правовых преобразований сформировались новые 
условия хозяйственной жизни, требующие от ее участников высокой деловой активности, коммерческой 
инициативы. 

Сегодня рынок в маркетинговом понимании – это совокупность существующих или потенциальных 
продавцов и покупателей каких-то продуктов, это место, где совершаются сделки. Именно на рынке 
произведенный продукт и затраченный на него труд доказывают свою социальную значимость, приобретают 
признание у потребителей. Для демонстрации товара, его рекламы, получения заказов широко используются 
современные средства коммуникаций без физических контактов с покупателем. [3, с.16] 

В практической деятельности под рынком также понимается совокупность потребителей 
определенного продукта, поэтому существуют такие маркетинговые понятия как рынок электроэнергии, рынок 
металла, и т.д. Использование этого принципа позволяет проводить сегментацию рынка [5]. 

В современной теории и практике имеет место подход, в основе которого лежит не «борьба с 
конкурентом и стремление ухудшить его позиции, а борьба за потребителя и улучшение тем самым своих 
позиций». Данная точка зрения, высказанная японским профессором М.Симагути в развитие идей Ф.Котлера, 
состоит в том, что «сегодня отобрать долю конкурентов на рынке – это концепция устаревшего маркетинга. 
Сегодня у всех маркетологов одна задача, – продолжает М.Симагути, - как достичь роста компании? То есть 
маркетинг уходит практически в область стратегического менеджмента» [4]. Для достижения этой цели 
необходимо: 1) отводить центральное место потребителям; 2) проводить сегментирование рынка и оценку 
эффективности сегментов; 3) полноценно использовать разработку комплекса маркетинга на каждом целевом 
сегменте. 

В этих условиях для определения направлений развития отдельных сегментов рынка возникает 
необходимость проведения исследования и анализа рыночной ситуации. Это позволяет определить текущие и 
прогнозные величины спроса и показателей рыночной доли для конкретных рынков (рыночных сегментов) [6]. 

Проблемам выявления тенденций развития рынков в своих научных трудах уделяли внимание такие 
ученые как: Ф.Котлер [6], Голубков Е.П. [3] и др. 

Целью данной статьи является исследование направлений развития отдельных сегментов рынка 
кондитерских изделий в Украине и определение перспектив их улучшения.  
                                                           
© Стрельникова Д.А., 2009 
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Результаты исследования. Характерной чертой рынка кондитерских изделий в Украине в последние 
годы является то, что он окончательно вернулся под контроль отечественных производителей, оставив 
поставщикам-импортерам только отдельные географические сегменты. 

Кроме того, по объемам производства кондитерских изделий рынок практически заполнен до предела 
и, начиная с 2008 года, начал переходить в фазу качественного роста. В этих условиях, повысился уровень 
конкуренции среди отечественных кондитерских компаний, что явилось с одной стороны гарантией качества, а 
с другой – гарантией контроля за соблюдением ценовой политики. 

Однако, в связи с финансовым кризисом, сложная экономическая ситуация (удорожание валютных 
кредитов, рост безработицы, снижение покупательской способности населения и т.д.) оказывает отрицательное 
влияние на состояние рынка кондитерских изделий и может координально изменить стратегию деятельности 
основных операторов рынка. В связи с этим возникла объективная необходимость оценки ситуации на рынке 
кондитерских изделий и определения тенденций его развития. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что начиная с 1997 года в Украине постоянно 
увеличивались объемы производства и потребления кондитерских изделий. В основном интенсивно 
развивалось производство печенья, карамели, ириса и шоколадных конфет, известных еще с советских времен, 
что в 90-е годы объяснялось еще низким уровнем потребительских способностей отечественных покупателей. 
Однако начиная с 2000 г. рынок начал насыщаться другими видами кондитерских изделий (жевательный 
мармелад, маршмеллоу, готовое желе и т.п.), что позволило производителям сконцентрироваться на более 
узком доходном ассортименте. 

С ростом конкуренции и либерализацией внешнеэкономических связей кондитерские изделия с низким 
уровнем доходности (рентабельности) стали препятствовать внедрению производителями передовых 
технологий, освоению  и продвижению на рынке новых торговых марок изделий с учетом постоянно 
меняющихся вкусовых предпочтений потребителей. В связи с этим в начале нового тысячелетия ведущие 
компании предпочли полностью или частично избавиться от производства дешевых кондитерских изделий. 
Например, до 2006 г. ассортимент компании АВК состоял из более 400 видов продукции, затем компания 
сократила ассортимент почти на 50% за счет дешевых малорентабельных сладостей (печенье, зефир, вафли, 
карамель). 

В последние годы в Украине наблюдается стабильный рост объемов производства кондитерских 
изделий, о чем свидетельствуют данные таблицы [7].  

 
Таблица 1 

Производство основных видов кондитерских изделий в Украине, тыс.т. 
 Наименование 2005 г. 2006г. 2007 г. 

1 Шоколад и другие продукты с содержанием какао, в 
брикетах, пластинах или плитках 

283 303 329 

 В том числе:    
1.1 Шоколад и изделия аналогичные с начинкой или без 

начинки 
40,1 39,2 43,3 

1.2 Конфеты шоколадные 106 144 160 
1.3 Изделия кондитерские из сахара или его заменителей с 

содержанием какао 
129 113 120 

1.4 Продукты пастообразные с содержанием какао 3,4 2,9 3,1 
2. Изделия кондитерские из сахара (включая белый шоколад) 

без содержания какао 
285 241 256 

 в том числе:    
2.1 Изделия, покрытые сахаром, изделия кондитерские из желе 39,5 46,7 52,3 
2.2 Конфеты варенные, карамель, аналогичные сладости 194 141 151 
2.3 Драже  8,5 8,5 8,5 

 
Так, в 2007 году объемы производства шоколадных кондитерских изделий возросли на 8,5% по 

сравнению с 2006 годом, и на 16% - по сравнению с 2005 годом, в том числе конфеты шоколадные на 11% и 
50,9% соответственно.  

Около 70% внутреннего рынка и три четверти экспорта по-прежнему контролируют девять 
крупнейших компаний — “АВК”, “Бисквит-Шоколад”, “Житомирськi ласощi”, “Конти”, “Крафт Фудз 
Украина”, “Полтава-кондитер”, Roshen, “Світ ласощів” и “Світоч” (принадлежащая швейцарской Nestle) (рис.) 
[2]. 
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Рис. 1. Доля основных операторов рынка кондитерских изделий Украины в 2008 г., % 

 
Отличительной чертой украинских производителей является сохранение высокого процента 

производства весовой продукции. Так, доля расфасованных в художественные коробки шоколадных конфет 
составляет в среднем 18%. Сравнительно небольшой процент выпускаемой продукции в художественных 
коробках объясняется низким спросом населения, и тем фактом, что реализация в основном идет через 
небольшие магазины и рынки. Доля фасованной коробочной продукции реализуется в основном в 
супермаркетах в больших городах, где на них более высокий спрос [2]. 

Для определения перспектив дальнейшего развития рынка кондитерских изделий проанализируем 
сложившуюся тенденцию развития его основных сегментов. 

Рассматривая сегмент шоколадных кондитерских изделий, следует отметить, что производственные 
мощности по их выпуску существуют практически в каждой области Украины. Следует подчеркнуть, что 
наибольшая доля такого производства сосредоточена в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Черниговской 
и Одесской областях. Лидерами в производстве шоколадных изделий в Украине сегодня выступают 
Корпорация «Рошен» (г.Киев), компания «АВК» (г.Киев), компания «КОНТИ» (г.Донецк), ЗАО Львовская 
кондитерская фирма «Світоч», ОАО «Одессакондитер», другие [2]. 

В 2005-2007 гг. наметилась положительная тенденция увеличения производства шоколадных изделий, 
преимущественно в сегменте премиум-класса. В сегменте премиум-класса разрабатываются и внедряются 
проекты новой для Украины шоколадной продукции, что потребовало значительных инвестиций и  
кардинального изменения ассортимента. 

Однако сегодня ситуация в данном сегменте изменилась в связи с резким снижением 
платежеспособного спроса населения (результат сокращения рабочих мест на предприятиях, роста 
безработицы, снижения уровня средней зарплаты) объемы продаж основных производителей кондитерских 
изделий сократились. Например, объем продаж шоколадных конфет класса «премиум» компании 
«Полтавакондитер» за 1 квартал 2009 г. по сравнению с 1 кварталом 2008 г. сократился на 20 %. 

Следующим сегментом рынка является сегмент карамельных изделий. Несмотря на декларируемое 
снижение объемов производства карамели (в 2007-2008 гг. с 20 до 30%),  рынок кондитерских изделий 
продолжает испытывать в них постоянную потребность. 

Отмена в 2007 году пошлин на экспорт карамели серьезных изменений в структуру отечественного 
производства не привнесла. Так, в 2007 году экспорт карамели увеличился по сравнению с 2006 годом на 
14,2%, или на 9,938 тыс. т, и достиг 102,240 млн долларов. А вот экспорт этой продукции в январе-октябре 2008 
года характеризуется уменьшением по сравнению с январем-октябрем 2007 года на 4,9%, или на 3,218 тыс. т, до 
63,188 тыс. т и на 104,641 млн долларов. Причиной этого явилось введение правительством Беларуси в 2008 
году антидемпинговой пошлины на ввоз карамели из Украины в размере 11,76% от таможенной пошлины в 
отношении карамели без содержания какао и 23,9% в отношении карамели с содержанием какао сроком на 3 
года. До введения этой пошлины по данным ассоциации «Укркондитер», украинская продукция занимала 17% 
рынка карамели Беларуси. Доля поставок отечественной карамели в Беларусь составляла не более 5% общего 
объема ее производства украинскими кондитерами. По мнению экспертов и операторов рынка кондитерских 
изделий даже если правительство Беларуси не отменит временно введенной пошлины, украинская карамель 
найдет своего покупателя в других странах. С другой стороны потребители Беларуси желают видеть 
украинскую карамель на своем рынке, несмотря на введенные пошлинные барьеры, в 2007 г. карамели было 
поставлено 3722 тонны, а в 2008 г. – 3745 тонн [1]. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что объемы производства карамели в Украине в 2008 г. 
стабилизировались и позволяют почти полностью удовлетворить потребности населения нашей страны, чему 
способствуют высокие вкусовые качества и сравнительно низкие цены.  
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Следующим сегментом рынка кондитерских изделий является мучные кондитерские изделия, которые 
представлены обширным и известным для всех слоев населения ассортиментом (печенье, вафли, сухари, кексы, 
сушки, пряники, пирожные). 

Производителями этого вида изделий являются крупные хлебобулочные комбинаты и кондитерские 
цеха. Спецификой рынка сбыта этой кондитерской продукции является то, что потребление ее происходит в 
районе расположения предприятий-производителей. Причиной этого является не только проблема с доставкой, 
но и возникновение трудностей с реализацией этой продукции в супермаркетах, которые загружены 
аналогичной  продукцией местного производства. 

 Доля сырья в мучных кондитерских изделиях составляет 70-75%, поэтому рост цен на муку, сахар и 
другие составляющие производства этой продукции прямо влияет на изменение цены готового изделия. 
Основным сырьем для производства мучных кондитерских изделий конечно является мука. Цены на этот вид 
сырья находятся в прямой зависимости от достигнутых объемов сбора урожаев продовольственной пшеницы 
(аналогично от урожая сахарной свеклы зависят цены на сахар). Несмотря на это украинскими кондитерами в 
2008 году было произведено 479 тыс. тонн  мучных кондитерских изделий, что превысило производство этих 
изделий в 2007 году на 24,7 тыс.тонн или на 5,3% [1]. 

Несмотря на определенные трудности рынок мучных кондитерских изделий с каждым годом 
становится все интереснее для производителей. Во-первых, порог вхождения на этот рынок остается 
относительно невысоким, во-вторых, технология их производства, по сравнению допустим с шоколадной 
продукцией, довольно проста и не требует больших капиталовложений. Поэтому предприятия, претендующие 
на закрепление своей продукции на украинском рынке мучных кондитерских изделий, должны постоянно 
увеличивать инвестиции в их производство, расширять ассортимент изделий и совершенствовать рецептуры. 

 Одним из важных и перспективных направлений увеличения рынка сбыта мучных изделий является 
расширение ассортимента мучных изделий для здорового питания. Для этого необходимо шире использовать в 
производстве кондитерских изделий функциональные ингредиенты, которые их обогащают, делают  
питательными и полезными, обеспечивают организм необходимыми микроэлементами и веществами при 
одновременном снижении энергетической ценности продукта.  

Еще одним интересным сегментом рынка кондитерских изделий является  рынок сахаристых 
кондитерских изделий, к которым традиционно относятся халва, лукум, пастила, мармелад, зефир, желе, ирис. 
В 2006 году наблюдалось некоторое сокращение производства этих кондитерских изделий (халва, лукум и пр.), 
однако уже в 2007 году удалось не только стабилизировать объемы их производства, но и достигнуть их 
увеличения. Так, производство халвы в 2007 году выросло на 3,6% в сравнении с 2006 годом, а лукума - на 
25%. В Украине производство халвы ограничено несколькими производителями, из которых наиболее крупным 
является Одесский консервный завод, выпускающий халву под торговой маркой «Господарочка», занимающий 
до 40% этого рынка. В последние годы наблюдается тенденция к разработке новых брендов и привлекательной 
фасовки халвы [8]. 

Высоким спросом  у украинского потребителя в последние годы пользуются желейные конфеты, 
объемы производства которых постоянно растут. На рынке желейных конфет продолжает ощущаться большое 
влияние западноевропейских партнеров (MARS, Chupa-Chups, Cadbury, присутствуют немецкая торговая марка 
HARIBO и испанская Trolli Iberica). В последнее время на этом рынке лидерские позиции уверенно занимает 
отечественная компания “АВК”, потеснившая позиции импортеров [1]. 

Для отечественных производителей также продолжает оставаться привлекательным рынок по 
производству пастилы, цукатов, желейных изделий. Недостаточное внимание уделяется увеличению 
производства мармелада, несмотря на то, что эта группа имеет большие возможности в виде фруктово-ягодного 
сырья, в достатке имеющееся в Украине. Кроме того, этот продукт не только полезен, но и практически не 
содержит калорий. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:  
1. В настоящий момент отечественные и зарубежные ученые-экономисты определяют маркетинг, как 

науку, прикладную экономическую дисциплину, процесс или деятельность. Однако эволюция развития 
рыночных отношений позволяет считать маркетинг «системой управления не только производственно-
сбытовой деятельностью организации, направленной на достижение конечных результатов посредством учета и 
активного влияния на рыночные условия» [4], но и целенаправленно разработанной концепцией бизнеса и 
философией управления организацией, позволяющей достичь поставленных целей в долгосрочной перспективе 
в условиях рынка. 

2. Произведенная оценка развития рынка кондитерских изделий свидетельствует о тенденции роста 
объемов производства. Так, темпы роста производства кондитерских изделий за 2008 год в целом составили 
112,6% по сравнению с 2007 годом или в натуральном выражении на 36,8 тыс. тонн больше. Однако с началом 
мирового финансового кризиса, произошло повышение цен на все виды производимой кондитерской 
продукции, что привело к снижению покупательской способности и к снижению продаж основных операторов 
кондитерского рынка. 

3. Рекомендуется пересмотреть стратегию деятельности производителей кондитерских изделий, 
направленную на сокращение шоколадных изделий премиум-класса, в связи со снижением покупательского 
спроса, и увеличить производство недорогой карамели, спрос на которую в текущем году резко вырос. 
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4. Для обеспечения прогрессирующего насыщения потребностей кондитерского рынка необходимо 
максимально использовать преимущества такого сегмента как рынок мучных кондитерских изделий, а также 
производству сахаристых кондитерских изделий. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті проведено дослідження окремих сегментів ринку кондитерських виробів в Україні та надано оцінку 
подальшого розвитку ринку у сучасних економічних умовах. 
РЕЗЮМЕ 
В статье проведено исследование отдельных сегментов рынка кондитерских изделий в Украине и дана оценка 
дальнейшего развития рынка в современных экономических условиях. 
SUMMАRY 
This article covers research of different segments of market of confectionery products in Ukraine and determines 
outlook of developing of the market in up-to-day economical conditions. 
 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Акинфиева И. «Нешоколадная» жизнь / И.Акинфиева // Продукты и ингредиенты. – № 2(44). – 2008. – С. 

10-15. 
2. Гагарина А. Любимцы в шоколадной глазури /А.Гагарина // Продукты и ингредиенты. – №7(49). – 2008. – 

С.12-13. 
3. Голубков Е.П. Основы маркетинга. / Е.П. Голубков // Учебник: 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

«Финпресс», 2003. – 688 с. 
4. Денисова Д. Мицуки Симагути: «Маркетинг – это устройство для роста» / Д.Денисова // Эксперт, 2003. – № 

42. 
5. Дурович А.П. Основы маркетинга: учеб. пос. / А.П. Дурович // 2-е изд. стереотип. – М.: Новое знание, 2006. 

– 512 с. 
6. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. – М.: «Бизнес книга», «ИМА-Кросс. Плюс», ноябрь 1995. – 702. 
7. Статистичний щорічник України за 2007 р. / Держкомстат України.  – К.: «Консультант», 2007. – 340 с. 
8. Сорока І.В. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник / І.В.Сорока // – К.: НМЦВО МОіН України, 

НВФ «Студцентр», 2002. – 608 с. 
 
 

ДЛИННЫЕ И КОРОТКИЕ ЦИКЛЫ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ И ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ 
 

Смирнов А.С., эксперт инвестиционно-аудиторской фирмы «приватизация», старший преподаватель  ⋅ 
 

События в глобальной экономике на протяжении 2008-2009 гг. показали, что циклическое развитие не 
только сохранило свою актуальность, но является важнейшим элементов экономической жизни человечества. 
Причем таким элементом, который долгие годы или не исследовался, или исследовался крайне узко. 

Более того, исследование циклического фактора в мировой экономике как бы угасало во времени. 
Изучению циклов уделялось большое значение в начале XX в., когда появились работы таких выдающих 
экономистов, как Жака Лескюра, Йозефа Шумпетера, Альберта Афтальона, наконец, выдающегося русского и 
украинского экономиста М.И. Туган-Барановского.1 

Все эти экономисты изучали короткие циклические процессы. Следующий важный шаг в исследовании 
циклического фактора в экономике был сделан Николаем Кондратьевым, учеником М. Туган-Барановского. Он 
показал, что наряду с короткими, существуют и длинные циклы или волны конъюнктуры.2 Более того, Н. 
Кондратьев подчеркнул два важнейших следствия теории циклов: 

1. Необходимость понимать экономические процессы не в статике, а развитии, т.е., исторически. 
2. Возможность с помощью теории длинных циклов предвидеть экономические процессы будушего. 

Вместе с тем, теория Н. Кондратьева имела ряд глубоких противоречий, важнейшими из которых была 
ее конъюнктурность и отсутствие четкой связи длинных циклов с короткими.      

Однако во второй половине XX в. исследование циклического развития как бы потеряло свою 
актуальность. Одной из важнейших причин такого невнимания было едва ли не всеобщее господство 
антирыночных настроений, особенно ярко проявившееся в известной работе Кейнса «Общая теория занятости, 
процента и денег». Даже в странах с рыночной экономикой усилилась тенденция государственного 
вмешательства, нормой становилось индикативное планирование и регулирование. Не говоря уже о том, что 
целые группы тоталитарных государств просто перешли к директивном планированию. 

                                                           
© Смирнов А.С., 2009 
1 Лескюр Ж. Общие и периодические промышленные кризисы.  
  Афтальон А. Периодические кризисы перепроизводства.  
 Туган-Барановский М. Промышленные кризисы в современной Англии и др. 
2 Кондратьев Н. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения.  
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Более того, уже в 1939 г. Й. Шумпетер вообще заключил, что циклы индивидуальны. Следовательно, 
оставалось изучать или внутрициклические процессы, или большие волны конъюнктуры, как это делал Н. 
Кондратьев. 

В среде марксистов циклы исследовались исключительно как признак скорого краха капитализма. Вместе 
с тем, нужно выделить труды Варги и особенно громадный труд Мендельсона (в 3-х тт.), отличавшийся 
широким подбором статистических данных. 

В результате, теория циклов совершенно ушла на второй план в экономических исследованиях. Из 
современных исследователей можно отметить американского профессора Валерстайна, российского Яковца и 
ряд других исследователей. Но для них свойственен абстрактный подход, где исследуются не только 
современные – индустриальные и постиндустриальные циклы, но и многовековые исторические циклы, из-за 
чего теряется сам предмет исследования: поиск закономерностей современных индустриальной и 
постиндустриальной эпохи. 

Не удивительно, что даже мощный современный экономический кризис 2008-2009 гг. не привел к взрыву 
исследований циклического фактора в глобальной экономике. Например, авторитетное российское издание 
«Мировая экономика и международные отношения» на протяжении 2009 г. в 7-ми первых номера не 
опубликовало ни одной статьи (!) по теории циклов! Тоже можно сказать о другом российском авторитетном 
издании «Вопросы экономики». 

По мнению автора статьи, причины такого тотального упущения в мировой экономической науке состоят 
в следующем. 

Циклическое исследование необходимо проводить в историческом ракурсе, рассматривая экономические 
процессы в динамике, начиная с возникновения индустриальной цикличности в 1815 г. Тогда как в 
экономической науки тотально господствуют эмпирические, статистические и математические методы, 
охватывающие в лучшем случае одно-два десятилетия. 

Особенно важно исследование длинных и коротких циклов в единстве, что позволит осуществить 
научное предвидение экономических и политических процессов. Как не парадоксально, но таким 
исследованиям препятствует теория Н. Кондратьева, которая явно устарела. Но авторитет этого экономиста не 
дает глубже понять циклическую динамику. 

Циклическое развитие индустриальной экономики было достаточно исследовано уже на рубеже XIX-XX 
в.в. рядом экономистов: Лескюром, Афтальоном, в России Туган-Барановским и др. Было отмечено, что 
регулярное циклическое развитие началось в Англии с 1815 г., т.е., по завершении Наполеоновских войн, 
терзавших Европу почти 2 десятилетия. Они стали историческим рубежом смены земледельческого общества 
индустриальным. 

Первый индустриальный цикл пришелся на 1815-1825 г.г. Затем последовали циклы 1826-1837 г.г., 1838-
1848 г.г., 1849-1857 г.г. и т.д. Причем внутри эти короткие циклы могли делиться на фазы кризиса и застоя, 
оживления и подъема. Например, в цикле 1826-1837 г.г. застой продолжался до 1832 г. Соответственно, 
оживление и подъем приходились на 1833-1837 г.г. 

Но уже к сер. XIX в. обнаружился факт того, что короткие циклы не являются самостоятельными, 
а составляют часть более продолжительных. Например, цикл 1838-1848 г.г. завершился не только сам, но и 
завершил длинный цикл 1815-1848 г г. 

Интересно подчеркнуть, что Маркс – один из крупнейших экономистов XIX в., после общеевропейской 
революции 1848 г., также заметил тесную связь конца цикла и глубинных общественных сдвигов. Но он не мог 
понять динамику длинных и коротких циклов и ожидал, что следующий короткий цикл 1845-1857 г.г. также 
завершится революционными потрясениями. Однако они наступили в конце нового длинного цикла 1849-1873 
г.г. в ходе франко-прусской войны, закончившейся Парижской коммуной (1871 г.) Новый длинный цикл также 
состоял из 3-х коротких: 1849-1857 г.г., 1858-1866 г.г. и 1867-1873 г.г. 

Вполне отчетливо просматривается и третий длинный цикл XIX в.: 1874-1900 г.г., состоявший из тех же 
3-х коротких: 1874-1882 г.г., 1883-1892 г.г., 1892-1900 г.г. 

Исключительно важно то, что короткие циклы не было просто механически соединены в длинные. В 
первых из них происходил быстрый экономический рост (например, в 1815-1825 г.г.), во вторых происходили 
глубинные качественные сдвиги (например, в цикле 1858-1866 гг.), наконец, завершающие короткие циклы 
имели значение завершения как двух предыдущих, так и всего цикла. Например, цикл 1838-1848 г.г., цикл 1867-
1873 г.г. и т.д.  Так, если в цикле 1815-1825 гг. стремительно росло производство хлопчатобумажной 
индустрии, то в цикле качества 1826-1837 гг. стремительно развертывается инновационное для того времени 
железнодорожное строительство, а с ним металлургия и угледобыча. В последнем цикле 1838-1848 гг. 
происходил стремительный рост как хлопчатобумажной индустрии, так и отраслей тяжелой индустрии. И к 
тому же существенные социально-политические сдвиги. 

Отсюда ясно что, длинные циклы состоят из коротких циклов роста, инноваций и сдвигов. Причем 
они не только следовали один з другим, но и дополняли друг друга. 

Как мы увидим далее, та же динамика коротких и длинных циклов имела место на протяжении всего XX 
в. и начала XXI в., т.е., сегодня. А это делает теорию циклов крайне актуальной для понимания современной 
динамики глобальной экономики. 

Причем циклическому развитию подвержены не только экономические, но и политические процессы. 
Более того, они жестко взаимосвязаны. Если в циклах роста доминируют экономические факторы, в циклах 
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инноваций наряду с экономическими растет значение факторов политических, то в циклах сдвигов происходят 
глубокие политические изменения, нередко по значению превосходящие экономические. 

Это особенно ярко проявилось в XX в., когда в циклах сдвигов 1914-1921 г.г. и 1938-1947 г.г. разразились 
первая и вторая мировые войны. Но и в XIX в., как мы видели, в цикле сдвигов 1838-1848 г.г. важнейшие 
регионы были охвачены революцией, а в цикле сдвигов 1867-1873 г.г. произошла франко-прусская война, исход 
которой на многие годы определил развитие Европы. 

Но, не смотря на важность политического фактора, решающей причиной циклического развития в 
индустриальную эпоху был рост индустриальной экономики. 

Она превращала практически все производство в товарное, продукция которого могла попасть к 
потребителям только путем приобретения за деньги. Резкое снижение цен на товары индустриального 
происхождения давало возможность сначала расширить потребление, а по мере достижения индустриальным 
обществом зрелого состояния и резко увеличить ассортимент потребляемых товаров. 

Насколько стремительным было снижением цен благодаря развитию индустриального производства 
видно уже в первые десятилетия его появления. В 1788 г. впервые проявилось падение спроса на появившуюся 
индустриальную продукцию (хлопчатобумажную пряжу). Для сохранения и расширения спроса со стороны 
фабрикантов последовало радикальное снижение цен: в 5 раз! 

Т.о., индустриальное производство с момента своего появления, изменяло не только характер обмена, но 
и характер потребления. А значит, причины цикличности индустриальной экономики мы должны искать как в 
характере свойственного ей производства и потребления, так и в огромном росте значения торговли, приведшей 
к чрезвычайному разрастанию сфере кредитно-денежного обращения. 

Так, уже в 1810 г. не контролируемый выпуск английскими банками банкнот повлек за собой рост цен на 
товары и количество долговых обязательств. Причем многие должники оказались неспособны возвратить 
кредит. В результате тяжелого финансового кризиса разорилось множество банков, начался застой в 
производстве и торговле. 

Через 200 лет, в 2008-2009 гг. теперь уже глобальная экономика продолжает переживать похожие 
потрясения, вызванные массовым производством и отраслевыми сдвигами. 

Рост фиктивного капитала из-за выпуска ценных бумаг, а также очередная чрезмерная эмиссия банкнот 
были важной причиной первого по настоящему циклического кризиса в 1825 г., который охватил текстильную 
индустрию. Причем, перейдя в депрессию, застой в английской текстильной индустрии продлился до нач. 30-х 
г.г. И это при том, что ее рынки сбыта имели почти мировой характер. Это была не только сама 
Великобритания и ее колонии, но и Европа, Латинская Америки (Бразилия), США, Османская империя и т.д. 

И все же не смотря на всю важность кредитно-финансовой сферы как причины циклического развития, 
главным его фактором следует считать перманентные отраслевые сдвиги в отраслевой структуре 
индустриального хозяйства в целом. Непосредственно они выражаются в изменении состава 
произведенного валового продукта. Причем эти изменения происходят необходимо. Например, товарное 
индустриальное производство уже в пер пол. XIX в. вызвало революцию в транспорте, взрыв 
железнодорожного и пароходного строительства. Они, в свою очередь, стимулировали мощный подъем 
металлургии и угледобычи. 

В конце XX в. переход из индустриальной эпохи в постиндустриальную привел к не менее глубоким 
отраслевым сдвигам в США и Европе. Теперь здесь металлургия на рубеже 70-80 гг. претерпела редукцию, зато 
скачкообразно развились микроэлектроника, биотехнология, робототехника, нанатехнологии. Все это 
оказывало огромное влияние на цикличность. Например, во втор. пол. XX в. кризисы протекали на много 
мягче, а фаза депрессии резко сократилась. 

Без непрерывных отраслевых сдвигов индустриальное, а тем более постиндустриальное 
производство обречено на стагнацию, но отраслевые сдвиги, изменения в структуре валового продукта 
неотвратимо порождают короткие, и в известной мере, длинные циклы. 

Так, экономика бывшего СССР отличалась стабильностью отраслевой структуры и структуры ВВП и не 
переживала резких циклических сдвигов. Однако именно это вело к хозяйственной стагнации, 
невосприимчивости к инновациям и в конечном итоге, к краху. 

В XX в. динамика длинных и коротких носила совершенно тот же характер. Более того, именно в пер. 
пол. XX вв. она проявилась с особой определенностью. Если в цикле роста 1901-1907 г.г. и отчасти инноваций 
1908-1914 г.г. определяющим был экономический фактор, то завершился длинный цикл 1901-1921 г.г. циклом 
сдвигов 1914-1921 г.г., в котором разразилась первая мировая война. Т.о., экономический фактор циклического 
развития в этом коротком цикле оказался отодвинут на второй план. 

Еще более яркий пример динамики длинных и коротких циклов мы находим в следующем длинном  
цикле: 1922-1947 г.г. Здесь, цикл роста 1922-1929 гг. сопровождался быстрым экономическим ростом, цикл 
инноваций 1930-1937 г.г. («Великая депрессия») глубочайшими качественными сдвигами не только в 
экономике, но и в политике, а в цикле сдвига 1938-1947 гг. разразилась вторая мировая война. Политический 
фактор в цикле сдвига снова определил циклическое развитие. 

Важно заметить, что именно слабость инвестиционных процессов в цикле инноваций 1930-1937 гг. 
привела к потрясениям второй мировой войны. 

Хотя во втор. пол. XX в. динамика длинных и коротких циклов оказалась менее выраженной, она  вполне 
очевидна. Например, в длинном цикле 1948-1974 гг. количественный рост протекал в коротком цикле 1948-
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1957 г.г., в цикле 1958-1967 гг. получают развитие качественные сдвиги (инновации) как в экономике, так и в 
политике, а в 1968-1974 гг. имелись яркие черты цикла сдвигов. 

Так, в 1973-1974 гг. индустриальное рыночное хозяйство пережило глубокий экономический спад, резко 
возросли цены на энергоресурсы, происходил распад Бреттон-Вудской финансовой системы. В это же время 
начинают стремительно развиваться постиндустриальные отрасли (микроэлектроника, биотехнологии и др.), а в 
области внешней политики разрядки напряженности ослабила «холодную войну». 

Тем не менее, мы должны подчеркнуть, что в цикле сдвига 1968-1974 г.г. не произошло того крайнего 
обострения политических отношений, которые мы видели в циклах сдвигов 1838-1848 гг., 1867-1873 гг., 1914-
1921 гг. и 1938-1947 гг. Как и в цикле сдвига 1892-1900 гг. 

Т.о., 2 цикла сдвигов из 6-ти на протяжении XIX и XX вв. не сопровождались глубокими политическими 
и военными потрясениями. Очевидно потому, что они завершали еще более крупные периоды 
индустриальной эпохи, состоящие из 3-х длинных циклов. А именно. 1815-1900 гг. – период становления 
индустриального хозяйства и общества, и 1901-1974 г.г. – период зрелости индустриальной экономики и 
общества. 

Но достижение зрелости индустриальной экономикой и ее трансформация в постиндустриальное 
состояние  не привели к прекращению циклического развития ни в конце XX в., ни в начале XXI в. Более 
того, оно носит все те же черты чередования коротких и длинных циклов! 

С 1975 г. начался новой период в истории как индустриальной экономики, так и общества – период 
глубочайшей трансформации в новое постиндустриальное состояние. Сущностью этой трансформации является 
переход от механической обработки объектов, свойственной индустриальному производству, к изменению их 
микроструктуры (микроэлектроника, био- и нанатехнологии, и т.д.). Именно на рубеже 70-80 г.г. произошел 
скачек в развитии постиндустриального производства. Причем первый длинный цикл этой трансформации 
завершился еще в 2001 гг. Как нетрудно понять, он также состоял из трех коротких циклов: роста 1975-1982 гг., 
инноваций 1983-1991 г.г. и сдвига 1992-2001 г.г. Причем в цикле сдвигов произошли глубочайшие 
политические и экономические сдвиги: интеграция нерыночной части мирового хозяйства в рыночную. А 
закончился этот цикл нападением террористов на башни-близнецы 1 сентября 2001 г. 

Вполне обоснованно можно предположить, что период трансформации индустриальной экономики и 
общества в постиндустриальное состояние также будет состоять из трех длинных циклов: 1975-2001 гг. , 2002- 
около 2028 гг., около 2029-2055 гг. 

Но цикличность и периодичность только одна сторона эволюции индустриальной и постиндустриальной 
экономики, отражающая  изменение ее структуры во времени. Есть и другая, не менее важная сторона, 
отражающая пространственные процессы это эволюции. 

Из-за товарно-денежного характера индустриального, а теперь и постиндустриального производства, 
индустриальные рыночные хозяйства всегда стремились к наибольшему пространственному расширению, к 
проникновению на внешние рынки. Так, в период становления индустриального хозяйства 1815-1900 гг. 
происходила трансформация  земледельческих империй в индустриальные: Австрийской, Российской, 
Английской колониальной и др. 

Но уже в нач. XX в. при переходе индустриального общества в период зрелости, были достигнуты 
пространственные пределы имперских хозяйств. Проявились первые тенденции к переходу от мира империй 
(империализма) к глобализации. 

Смена империализма глобализацией происходила через возникновение и борьбу глобальных проектов: 
промежуточного звена между империализмом и глобализацией. Время глобальных проектов почти 
совпало с периодом зрелости индустриального общества. 

Всего в XX в. возникли и 3 глобальных проекта: американский, коммунистический и германский 
(нацистский). При этом важно заметить, что ни один из этих проектов не возник непосредственно из империй. 
США никогда не были империей в обычном, классическом понимании. Германский и русский империализм 
потерпели крушение в ходе первой мировой войны. 

Глобальные проекты вовсе не есть реализация чьих-то теорий или идей. Они вырастали из 
экономических и политических потребностей государств их реализующих. Типичный пример – американский 
глобальный проект. Он был впервые намечен доктриной «Открытых дверей», провозглашенной 
госсекретарем США Джоном Хеем в 1899 г. И только в 1991 г. после двух мировых войн и крушения 
коммунистического глобального проекта, глобализация по-американски стала реальностью. 

Тоже можно сказать о коммунистическом глобальном проекте, который разительным образом отличался 
от марксизма, как коммунистической теории. 

В действительности, глобальные проекты сменили империализм потому, что создавали более 
обширные пространственные возможности для развития индустриального хозяйства. Они расширяли 
пространственные границы индустриальных империй. 

Соответственно, победа именно американского глобального проекта расширила рамки мирового 
рыночного хозяйства до планетарного масштаба. 

Но и процессы глобализации развертывались через цикличность, т.е., во времени. Особенно ярко это 
проявилось в длинном цикле 1922-1947 гг., когда переход от цикла роста 1922-1929 гг. к циклу инноваций 
1930-1937 гг. превратился в глубочайший хозяйственный упадок – «Великую депрессию». Ее главной причиной 
была невозможность дальнейшего развития отдельных рыночных хозяйств: США, Германии, Англии и т.д. Это 
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противоречие разрешилось лишь в цикле сдвигов 1938-1947 г.г. в ходе мировой войны. Ее главной силой были 
носители глобальных проектов СССР, США и Германия. Время индустриальных империй было сменено 
временем индустриальных глобальных проектов. В ходе величайшей индустриальной войны 1939-1945 гг. (в 
цикле сдвига) один из 3-х глобальных проектов – нацистский, был уничтожен. 

Борьба между двумя глобальными проектами, победившими в мировой войне: американским и 
коммунистическим, также тесно связана с циклическим развитием. Решающего перевеса США достигли в 
цикле инноваций 1983-1992 гг. потому, что они начали в этом цикле стремительно переходить в 
постиндустриальное состояние, тогда как СССР еще не завершил индустриализацию. Соответственно, цикл 
сдвига 1993-2001 г.г. подвел итог борьбе 2-х глобальных проектов, когда победивший проект поглотил 
пространство побежденного. 

В целом, индустриальный  империализм пришелся на период становления индустриального 
общества (1815-1900 г.г.), глобальные проекты развертывались в период зрелости индустриального 
общества (1901-1974 г.г.), а глобализация протекает в период трансформации индустриального общества 
и его экономики в постиндустриальное состояние (1975-около2055 г.г.). 

Определенное несовпадение объясняется тем, что циклические процессы во времени протекают 
несколько ранее, чем пространственные сдвиги. Например, крушение империализма было положено Первой 
мировой войной, которая протекала в цикле  сдвигов 1914-1921 г.г., хотя период зрелости индустриального 
общества начался несколько ранее: в 1901 г. Тот же разрыв во времени и пространстве мы видим в периоде 
перерастания индустриального общества в постиндустриальное. Он начинается в 1975 г., а глобализация 
развертывается с 1991 г., когда американский глобальный проект побеждает коммунистический. 

Следовательно, экономическое время предвосхищает изменение экономического пространства. 
Процесс консолидации в рамках рыночного глобального проекта для западной Европы протекал как бы в 

двух измерениях. Внешнем, в виде воздействия США - военного, финансового, торгового; и внутреннем - через 
экономическую и военно-политическую интеграцию ее регионов. Если смотреть на этот процесс с точки зрения 
сегодняшнего дня (2009 г.), можно заключить, что это было развитие двух моделях глобализации. 
Американской моноглобализации, достигшей зрелого состояния на рубеже XX-XXI в. и полицентрической 
глобализации, которая должна придти на смену американской в 20-30-е г.г. XXI в. 

Несколько послевоенных десятилетий, когда Европа была поделена глобальными центрами, процесс ее 
экономической интеграции представлялся чем-то второстепенным в сравнение с глобальным противостоянием 
коммунистического и рыночного проектов. Завершение европейской интеграции было невозможно без победы 
одного из глобальных проектов, в случае с ЕС, рыночного. 

Но, не смотря на внешнюю зависимость, европейская интеграция имела свою глубокую внутреннюю 
логику, проистекавшую из тесной исторической и хозяйственной связи западноевропейских регионов. 

Из-за больших территориальных потерь, а также принудительной демилитаризации и угрозе экспансии 
коммунистического глобального проекта, ФРГ должна была интегрироваться со своим историческим врагом – 
Францией. Последняя также нуждалась в европейской интеграции, теряя рынки сбыта, источники сырья на 
пространстве разваливавшейся колониальной империи. 

Следовательно, в пер. пол. XX в. и Франция, и Германия потеряли свой геополитический статус империй, 
колониальной и континентальной, соответственно. 

Неудивительно, что именно министр иностранных дел Франции Шуман в мае 1950 г. огласил проект 
слияния угледобычи и черной металлургии Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Голландии и Люксембурга. На 
основе этого проекта возникло Европейское объединение угля и стали (ЕОУС). 

Результатом дальнейшего взаимного сближения и компромиссов стало сначала Соглашение о стали и 
угле в 1951 г., а затем заключение в 1957 г. Римского договора о создании Европейского экономического 
сообщества (ЕЭС). Для нас здесь важно то, что это был цикл роста 1948-1957 г.г. длинного цикла 1948-
1974 г.г. 

Большинство последующих важнейших расширений ЕЭС и Евросоюз так же приходились именно на 
циклы роста, то есть, на первые короткие циклы длинных циклов. Первоначально ЕЭС представлял, по 
существу, только межрегиональное объединение, но не европейское. Например, в длинном цикле 1948-1974 г.г. 
в него вошли  все западноевропейские страны. Великобритания вместе с Данией и Ирландией, стала  членом 
ЕЭС в самом конце этого цикла: в 1973 г, причем со многими оговорками. Но фактически, эти страны 
включились в ЕЭС лишь с 1976 г., т.е. в цикле роста 1975-1982 гг. Англия все еще оставалась центром 
постколониального Содружества Наций, а также важным мировым финансовым центром. 

Дальнейшее расширение ЕЭС произошло в новом длинном цикле 1976-2001 г.г. Как уже подчеркивалось, 
реально именно в новом длинном цикле в ЕЭС вошли Англия, Ирландия и Дания. Теперь в Сообщество вошли 
страны южной Европы. Начало этому было положено снова в цикле роста, когда членом ЕЭС стала Греция. 
Затем в цикле инноваций Испания и Португалия (1986 г.). Наконец, в 1995 г. в ЕЭС вошли преимущественно, 
страны северной Европы: Швеция и Финляндия и Австрия. Так, в конце длинного цикла 1975-2001 гг. 
завершилось экономическое объединение европейских государств не входивших в коммунистический 
глобальный проект. 

Последнее большое расширение Евросоюза, произошедшее уже после крушения коммунистического 
глобального проекта в 1989-1991 г.г. Как известно, оно пришлось на 2003-2007 г.г., то есть снова на цикл 
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роста. В Евросоюз вошла большая группа восточноевропейских государств, ранее составлявших пространство 
коммунистического глобального проекта: Польша, Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария и др. 

Следовательно, Евросоюз не расширяется спонтанно и хаотично, а только в жестком 
соответствие с диалектикой коротких и длинных циклов и по различным региональным частям 
Европейской цивилизации. Сначала западные регионы в длинном цикле 1947-1974 г.г.(50-70 г.г.), затем южные 
(70-80 г.г.) и северные (90 г.г.) в длинном цикле 1975-2001 г.г., наконец, восточные в 2002-2007 г.г.в новом 
длинном цикле 2002-около 2028 гг. Причем два самых больших расширения происходили именно в цикле 
роста: соглашения об угле и стали, а позднее основание ЕЭС в 1957 г. и в 2003-2007 г.г. 

Если не считать мелких государств Балканского региона (Черногория, Сербия и др.), то можно говорить о 
завершении в основном интеграции Европейской цивилизации в цикле количества 2002-2009 г.г. и в длинном 
цикле 2002-около 2028 гг. 

Поэтому, естественно предположить, что переход к новой – полицентрической модели глобализации 
приведет к развитию интеграции Европы и Евразии, т.е. прежде всего интеграции с Украиной и Россией. 
Это пространство можно будет назвать Большой Европой. Уже сегодня собственно Европейский союз 
чрезвычайно зависим от сырьевых поставок из России. На протяжении цикла инноваций и цикла сдвигов (2010-
около 2018 гг., и около 2019-2028 гг.) и особенно с началом длинного цикла около 2029-2055 гг., интеграция в 
рамках Большой Европы может иметь преобладающее значение. 

Важнейшей вехой на пути трансформации американского глобального проекта в полицентрический, 
началом перехода раннего глобализма в зрелое состояние, стал ипотечный и биржевой кризис осенью 2008 г. 

Его истоки следует искать в конце эпохи Бреттон-Вудской системы, официально отмененной в 1978 г. В 
основе этой системы был золотой паритет доллара. Отказ от золотого паритета означал исчезновение его 
твердого обеспечения. Фактически, таким обеспечением становилось возникновение «валютной змеи», но 
доллар оставался главной валютой в ней. 

Важнейшей причиной этого был переход американского глобального проекта к постиндустриальной 
трансформации в конце 70-х г.г. Причем, в 80-е г.г. в этот проект начинают втягиваться целые цивилизации: 
Индия, коммунистический Китай и регионы Мусульманской цивилизации: Египет, страны Аравийского 
полуострова, Марокко. 

В результате, доллар приобретал значение уже не просто ведущей валюты, а действительно глобальной, 
оставаясь при этом, без надежного обеспечения. В 1987 г. такое обеспечение, казалось, было найдено в 
дериватах - ценных бумагах под ипотечные кредиты американской недвижимости. Росшая в цене 
недвижимость казалась идеальным обеспечением для увеличивавшейся массы долларов в обращении. 

Распад СССР и коммунистического глобального проекта и вхождение в глобальный американский рынок 
этих территорий в еще большей степени стимулировал превращение необеспеченных должным образом 
долларов в глобальную валюту. Это было одним из важнейших условий развертывания американской 
глобализации. Как уже ее единственный центр США превращаются в глобальный, главный рынок сбыта для 
растущих экономик Европы, Китая, Индии и т.д. Но поглощая огромные массы товаров сами США покрывали 
своим обратным экспортом только часть громадного импорта. В результате, возник и становился все более 
угрожающим (около 11 трл. дол.) внутренний долг США. Неконтролируемый выпуск дериватов еще более 
усилил превращение американской финансовой системы в нечто подобное финансовой пирамиде. Она-то и 
лопнула осенью 2008 г., что неизбежно повлечет за собой ослабление позиций США как глобального центра. 
Произошло сжимание искусственно раздутого внутреннего американского рынка, падение его 
привлекательности для экспортеров. В результате, мы видим снижение значения экономического фактора 
американской глобализации. 

Не менее важная причина глубокого биржевого и финансового кризиса находится в снижении 
эффективности производственного сектора. Его индустриальные отрасли (например, автомобилестроение и 
энергетика) не достаточно конкурентноспособны, а постиндустриальные отрасли оказываются распылены в 
кооперативных связях на другие регионы: Китай, Тайвань, Канаду, Индию и т.д. 

Для сохранения за собой глобального экономического лидерства, пусть не в таком виде, как это 
сложилось на рубеже XX-XXI в.в., США должны в новом коротком цикле инноваций 2010-около 2018 г.г. 
перейти к следующему, более глубокому этапу постиндустриальной экономики, что означает ее качественное 
изменение. А для этого потребуются большие внутренние инвестиции в цикле инноваций. Только это может 
стать полноценной заменой рухнувшей осенью 2008 г. кредитно-финансовой пирамиды. 

Чтобы оценить точнее перспективы глобального лидерства США можно сравнить новый цикл инноваций 
с некоторыми предшествующими циклами инноваций. Например, с циклом 1930-1937 г.г. и более близким к 
нам циклом инноваций 1983-1992 г.г. Выбор именно этих циклов для сравнительного анализа не случаен. Цикл 
инноваций 1930-1937 г.г. начался крупнейшим в истории мирового рыночного хозяйства биржевым крушение 
осени 1929 г.. И потому имеет определенное сходство с биржевым кризисом 2008 г. Цикл 1983-1992 г.г. 
последний по времени цикл инноваций, причем для него был характерен стремительный рост 
постиндустриальных отраслей. 

В цикле 1930-1937 г.г. происходило не только большое падение объемов производства практически во 
всех отраслях экономики США, но и его техническое перевооружение, продолжившееся и в цикле сдвигов 
1938-1947 г.г. Так, механизация и автоматизация в некоторых отраслях, например, в угледобыче, к 1939 г. 
достигла почти 100% . Возросли темпы механизации сельского хозяйства. 
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Тоже мы видим в цикле инноваций 1983-1992 г.г. Причем на протяжении этого цикла бурно развивались 
уже постиндустриальные отрасли, т.е., происходил процесс глубоких качественных сдвигов в экономике США. 
Они то и обеспечили во многом, технологическую и политическую победу американского глобального проекта 
над коммунистическим. 

Однако, новый цикл инноваций 2010-около 2018 г.г. не может быть точной копией предшествующих. 
Его важнейшее историческое значение - создание условий для перехода ко второму этапу глобализации - 

полицентрическому. В то время как цикл инноваций 1930-1937 г.г. подготавливал развертывание 
американского глобального проекта, а цикл инноваций 1983-1992 г.г. обеспечил процесс превращения 
американского глобального проекта в состояние ранней глобализации. 

Соответственно, цикл инноваций 2010-около 2018 г.г. не будет временем бурного подъема экономики, но 
в ней будут протекать глубокие внутренние изменения. Причем, качественные изменения затронут, прежде 
всего, еще сохраняющиеся большие пласты индустриального сектора экономики: энергетику, транспорт, 
металлургическое и химическое производство и др. И, безусловно, финансовый сектор. 

Но качественные изменения в цикле 2010-около 2018 г.г. будут протекать и в других важнейших 
геополитических регионах: в Европе, Китае, Индии, Японии, России, Латинской Америке. Причем в силу 
определенного, а часто, значительного отставания от США в постиндустриальной трансформации, здесь будут 
сохранены более высокие темпы роста. Также начнут проявляться элементы будущих геополитических 
конфигураций Большой Европы и Большого Китая, а возможно, и Большой Индии. Это те новые явления, 
которые в цикле сдвигов около 2019-2028 г.г. и особенно в следующем длинном цикле около 2029-2055 г.г. 
будут основными элементами, наряду с США, точнее объединения НАФТА, полицентрической модели 
глобализации. 

Очевидно, что в основном завершение трансформации постиндустриального общества и экономики в 
постиндустриальное состояние должна завершиться к концу периода 1975-2055 г.г. Т.е., в последнем длинном 
цикле около 2029-2055 гг. Процесс глобализации, т.е., пространственной эволюции, достигнет на 10-15 лет 
позднее. Как мы видели, пространственные изменения несколько отстают от циклических – процессов во 
времени. 

Т.о., мы видим, что чередование длинных и коротких циклов охватывает почти весь XIX в., весь XX в. и 
начало XXI в. Три длинных цикла, состоящих из 3-х коротких (роста, инноваций и сдвигов), развертывались в 
XIX в.: 1815-1848 гг., 1849-1873 гг., 1874-1900 гг. Четыре длинных цикла, также состоявших из трех коротких, 
охватили  весь XX в.: 1901-1921 гг., 1922-1947 гг., 1948-1974 гг., 1975-2002 гг. Поэтому вполне закономерно 
предположить продолжение циклического развития, во всяком случае в пер. пол. XXI в. Текущий короткий 
цикл 2002-2009 г.г. и глубокий кризис 2008-2009 г.г. однозначно это подтверждают. 

В таком случае, в XXI в. должны развернуться как минимум два длинных цикла: 2002-около 2028 гг. и 
около 2029-2055 гг. Вместе с длинным циклом 1975-2001 гг. они войдут в период трансформации 
индустриального общества и его экономики в постиндустриальное состояние. К концу этого периода достигнут 
высокой степени зрелости и процессы полицентрической глобализации. 

Естественно, особого внимания заслуживает грядущий цикл сдвигов около 2019-2028 г.г. Как мы 
видели, именно в циклах сдвигов XIX и XX вв., происходили глубочайшие сдвиги геополитического значения. 
В частности, революция 1848 г., мировые войны 1914-1918 гг. и 1939-1945 гг., поглощение в цикле сдвига 1992-
2001 гг. американским глобальным проектом пространств коммунистического проекта и т.д. Поэтому и в цикле 
сдвига около 2019-2028 г.г. произойдут глубинные экономические и геополитические сдвиги, связанные с 
изменением роли в глобальном мире и экономике ее ведущих регионов. Произойдет дальнейшее ослабление 
глобального лидерства США и ускорение формирования и веса Большой Европы, Большого Китая, 
субконтинента Индии, возможно, консолидация пространства Мусульманской цивилизации (проект «Второй 
Халифат»). Эти геополитические процессы будут основываться на ускоренной смене индустриальных 
технологий и энергетических источников. В частности, уменьшением значения углеводородного 
энергетического комплекса. 

Потенциальная опасность цикла сдвигов 2019-2028 гг. состоит в том, что глубинные геополитические 
сдвиги могут сопровождаться серьезными военно-политическими столкновениями и жесткими 
экономическими войнами. Причем, их контуры вполне могут проявиться уже во втор. пол. наступающего цикла 
инноваций 2010-2018 г.г. 

В тоже время, последний длинный цикл около 2029-2055 г.г. вероятно окажется одним из самых 
успешных в циклической истории начиная с 1815 г. Он будет завершающим в периоде 1975-около 2055 гг., 
когда индустриальное общество и экономика окончательно будут трансформированы в постиндустриальное 
состояние. Трансформация охватит все стороны экономики, в том числе товарное производство и кредитно-
финансовую сферу. 

В целом, в индустриальную и постиндустриальную эпоху цикличность имеет фундаментальное 
значение. И, как мы видели, имеет три урорвня: 

1. Короткие циклы 7-11 лет; 
2. Длинные циклы 21-30 лет; 
3. Три больших периода в 85-75 лет. 
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Три коротких цикла (роста, инноваций и сдвигов) оставляют один большой, а три больших входят в 
период становления индустриального экономики и общества (1815-1900 гг.), их зрелости (1901-1974 гг.) и 
трансформации в постиндустриальное состояние (1975-около 2055 гг.). 

Может показаться неожиданным, но воздействие циклического развития на Украину в XX и XXI вв. 
было огромным. Достаточно сказать, что практически все важнейшие события ее истории этого времени 
произошли именно в конце длинных циклов: в коротких циклах сдвигов. 

Именно в цикле сдвига 1914-1921 гг. возникла украинская государственность. В 1917 г. в составе России 
как автономия, а 1918 г. как отдельное государство по Брест-Литовскому договору. 

В следующем цикле сдвига 1938-1947 гг. в пределах СССР было завершено территориальное 
объединение украинских земель. В 1939 г. в состав Украинской СССР вошла Галиция, а в 1945 г. Закарпатье. 

Наконец, в цикле сдвига 1993-2001 гг. длинного цикла 1975-2001 гг. произошло становление Украины 
как независимого государства. 

Вполне обоснованно можно предположить, что в следующем цикле сдвига около 2019-2028 гг. 
произойдут важные интеграционные сдвиги и Украина окажется в пределах Большой Европы 

Однако и наступающий цикл инноваций (2010 - около 2018) таит в себе немало глубинных проблем. 
1. Нехватку инвестиций. 
2. Дальнейшую редукцию старых индустриальных отраслей. 
3. Превращение безработицы в застойное явление. 
4. Рост социальной и межрегиональной напряженности. 
5. Обострение политической борьбы региональных группировок. 

Поэтому, в коротком цикле 2010-1018 гг. огромное значение приобретает фактор инвестиционной 
привлекательности Украины. Застой в инновационных процессах может обернуться в конце цикла (2015-2017 
гг.) социальными потрясениями и углублением политической неустойчивости. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются длинные и короткие циклы индустриальной и постиндустриальной эпохи. 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглядаються довгі й короткі цикли індустріальної й постіндустріальної епохи. 
SUMMARY 
In the article long and short cycles of  industrial and postindustrial epoch are considered. 
 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ: 
1. Апокин А. Проблема глобальных дисбалансов в мировой экономике. Вопросы   экономики, 2008 г., №5.   
2. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М., 2004 г. 
3. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализации – ответы на глобализацию. М.,   2001 г. 
4. Белл Т. Эпоха разобщенности: размышления о мире XXI века. М.: Свободная мысль,    2007 г. 
5. Богатуров А. Глобальные аспекты цивилизационного влияния США в XXI в. МЭМО,   2007 г., № 9. 
6. Борко Ю. От европейской идеи к единой Европе. М.: Деловая литература, 2005 г.    
7. Валлерстайн И. После либерализма. М., 2003 г.   
8. Гранин Ю. «Глобализация как «вестернизация». Вопросы философии, 2008 г., № 2.  
9. Делягин М. Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации. М.: ИНФРА-М., 2003 г.  
10. Иванов Н. Глобализация и общество: проблемы управления. МЭМО, 2008, № 4 
11. Иноземцев В. «Постамериканский мир», мечты дилетантов и непростая реальность.  МЭМО, 2008 г. № 3. 
12. История внешней политики и дипломатии США, 1867-1918 г.г. М.: Нау 
13. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Гелиос, АРВ, 2002 г. 
14. Клинов В. Мировая экономика: прогноз до 2050 г. Вопросы экономики, 2008 г., №5.   
15. Кондратьев Н. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика,  2002   
16. Липатов А. Европейская цивилизация как дифференцированная множественность.    МЭМО, 2007 г., № 6  
17. Мендельсон Л. Теория и история экономических кризисов и циклов. Т. I-II. М.:1959 г. 
18. Механизм экономического цикла в США. М.: Наука, 1978 г.   
19. Мизес А, фон. Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории.  
      Челябинск. Социум, 2005 г 
20. Пантин В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы  мирового развития в 
пер. пол. XXI века. Дубна. Феникс, 2006 г. 
21. Пантин В. Циклы и волны глобальной истории: глобализация в историческом измерении. М. Новый век, 
2003 г. 
22. Парсонс Т. Система современного общества. М., Аспект-Пресс, 1997 г  
23. Рашковский Е. Судьба России: цивилизационный анализ. МЭМО, 2008 г., №2. 
24. Рудый А. Циклы в современной экономике. М.: 2004 г. 
25. Смирнов А. Логика всемирной истории и перспективы человечества. М.: Вега, 2006  
26. Стрелец И. Новая экономика: гипотез или реальность? МЭМО, 2008 г., №3. 
27. Тойнби А. Постижение истории. М.: Айрис-Пресс, 2003 г.  



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 159

28. Туган-Барановский М. Промышленные кризисы: очерк из социальной истории  Англии. Киев. Наукова 
думка, 2004 г.  
29. Фаминский И. Мировое хозяйство: динамика, структура производства, мировые   товарные рынки (втор. 
пол. XX- нач. XXI в.в.). М.: Магистр, 2007 г. 
30. Ханин Г. Три периода постсоветской экономики России: разрушение,  восстановление, созидание. МЭМО, 
2007 г., №10.  
31. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003 г.  
32. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX в. М.: РОССПЭН, 2006 . 
33. Хелд Д., Голдблатт Д., Мелгрю Э., Перратон Д. Глобальные трансформации. М.,  2004 г.   
34. Чеснокова Т. «Постчеловек. От неандертальца к киборгу». М.: Алгоритм, 2008 г.  
35. Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры целостного мира. М., 2005 г  
36. Шлезингер А. Циклы американской истории. М.: Прогресс, 1992 г.         
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ  ФУНКЦІОНУВАННЯСВІТОВОГО ТУРИСТИЧНОГО  
РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
В.В. Шукліна, Херсонський національний  технічний університет    ⋅ 
 

Вступ. В сучасних умовах трансформації економіки України під впливом кризових явищ та 
поглиблення глобалізації велике значення для розвитку туристичної галузі має міжнародний туризм. 
Фундаментальні теоретичні аспекти з проблем розвитку міжнародного туризму знайшли своє відображення в 
роботах таких вітчизняних і закордонних вчених, як Багров М.В., Балабанова Л.В., Герасименко В.Г., 
Герчикова І.., Гуляєв В.Г., Єфремов О.В., Кабушкін М., Каспар К., Квартальнов В.О., Мескон М.Х., Папирян 
Г.А., Подсолонко В.А., Полонська Л.А., Романов А.О., Рюттер Х., Сенін В.С., Троісі М., Фрейер В. та ін. 
Закономірності є формою прояву фундаментальних законів, що відтворюють необхідні, стійкі, суттєві 
взаємозв'язки, які визначають розвиток та функціонування світового туристичного ринку. Саме ці аспекти 
визначають важливість та актуальність вивчення даної проблеми сьогодні. Цілі статті полягають у визначенні 
закономірностей сучасного світового туристичного ринку з урахуванням вектору часу. 

Основний розділ. Туризм є явищем суспільного життя, яке виникло на певному етапі розвитку 
людської цивілізації, детерміноване рівнем соціально-економічного розвитку країн та умовами життя 
населення. Туризм підвладний дії суспільних законів: закону вартості, закону неухильного росту 
продуктивності суспільної  праці, закону  суспільного поділу праці, закону постійного зростання людських 
потреб та іншим [1,c.9]. Зокрема, закон зростання потреб населення спричинив появу туризму як суспільного 
явища, що виникло на певному етапі розвитку людства. Цей закон, реалізований в обсягах та структурі 
туристичного споживання, є  основою динамічності та диверсифікації  туристичного  ринку,  територіальної  
диференціації споживання туристичних послуг. 

Функціонування ринку туристичних  послуг грунтується на кругообігу грошей та інформації, 
регульованому маркетингом та  забезпеченому системою підготовки кадрів [2,c.74].  Обіг грошей складає 
внутрішній механізм функціонування туристичного ринку, а обіг інформації - його  зовнішнє  коло (рис.1.). 

Збалансованість туристичного ринку визначається швидкістю  та  характером руху капіталу,  
інтенсивністю обігу коштів та інформації. Розвинені ринкові структури прискорюють фінансові процеси, що  
робить діяльність індустрії туризму ефективнішою для економіки країни. Розвинений туристичний ринок 
характеризується  щільним  інформаційним полем з прискореним рухом інформації та зворотних 
комунікаційних реакцій. Сучасні  технології, докорінно змінюючи,  значно ущільнили інформаційне поле 
ринку, прискорили обіг інформації і зробили її адресною та безперервною [3, c.99].  

Крім цього специфічними ознаками ринку туристичних послуг є [4,c.20]: 
 утворюється внаслідок виникнення потреб та запитів населення на змістовне 

проведеним дозвілля в подорожі реалізоване у платоспроможному попиті на пропоновані послуги та  
товари. Ринок туристичних послуг є похідною суспільного поступу і в той же час певною ознакою 
соціально-економічного рівня розвитку країни, її інтегрованості в світову господарську систему;  

 туристичний попит та відповідна туристична пропозиція стосується одразу певного 
комплексу природних  благ, матеріальних та нематеріальних ресурсів, послуг та товарів як загального 
так і спеціального  призначення, який є туристичним продуктом і  виступає специфічним товаром на 
ринку туристичних послуг. Формою споживання турпродукту є туристична  подорож -  переміщення 
туриста  від місця  постійного проживання в місця проведення дозвілля, тобто туристи повинні бути 
доставлені до місця споживання туристичного продукту. Цим  туристський експорт відрізняється від 
товарного: у товарному рухома пропозиція і нерухомий споживач, у туризмі навпаки - пропозиція 
нерухома і повинна пристосовуватись до нерухомого потенційного та рухомого реального попиту; 

 попит на послуги туризму формується під дією об'єктивно - суб'єктивних  умов та 
чинників, тому характеризується нестабільністю, мінливістю в часі і в просторі та мобільністю;  
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 туристичний попит підвладний  коливанням, які обумовлюють сезонний характер 
туристичної діяльності в т. ч. його ритміку, напрямки руху, величину потоків та інші параметри, 
формуючи географію туристичних потоків; 
 

 
Рис.1. Модель збалансованого функціонування  туристичного ринку 

 
 туристичний  ринок  характеризується  рівнем  розвитку - спроможністю виробника 

турпродукту задовольнити існуючий попит, та ємністю - інтенсивністю та обсягами операцій з купівлі-
продажу туристичного продукту залежно від співвідношення умов та чинників внутрішнього та 
зовнішнього ринкового середовища;  

 ринок туристичних послуг полікомпонентний, структурований, диференційований та 
ієрархізований; 

 основною одиницею суспільно-географічного дослідження є  національний 
туристичний ринок як керована, інституціональна одиниця. Діяльність суб'єктів  національного ринку 
регулюється державною туристичною політикою, що є системою сполучення державних та бізнесових 
інтересів із задоволення туристичних потреб населення шляхом розвитку індустрії туризму і виконання 
туризмом його економічних, політичних, соціально-культурних, екологічних та просвітницьких 
функцій. Місце національного ринку туристичних послуг у світовому туристичному процесі є 
результатом співвідношення факторів, представлених туристсько-рекреаційними, трудовими 
ресурсами та капіталом,  що забезпечують  абсолютні та порівняльні переваги країнам на світовому 
ринку туристичних послуг, визначаючи обсяги та напрямки турпотоків. 
Масштабність туризму як суспільного явища, а саме прискорений  розвиток в  часі  та поширення  по  

території  (з орієнтацією  на  наявні  туристсько-рекреаційні  природні та культурно-історичні ресурси,  
особливо на перших етапах розвитку), комплексність, обумовлена  функціональною  єдністю складових, 
глобальність, спрямована на «всеохоплення» [4, c.8] світу, при одночасній  конкретності,  основаній на  
неповторності, унікальності регіонів за сполученням умов та чинників розвитку туризму, - дозволяє визначити 
його сутність як туристичний процес з властивою йому хронологічною структурою, яки відтворює послідовну 
зміну станів та стадій розвитку, та хорологічною структурою, яка відтворює характер взаємодії явища з 
територією (територія, акваторія) в певних формах просторових структур. 

Соціально-економічною сутністю туристичного  процесу є формування потреби у змістовному 
проведенні вільного часу в подорожі і задоволення цієї потреби через формування певного виду діяльності з 
надання послуг та виробництва товарів спеціального призначення. Рушійними силами даного процесу є 
об'єктивні потреби людського організму у відпочинку, обумовлені соціально-економічними умовами його 
здійснення, в тому числі шляхом подорожування. 

Закономірності функціонування туризму як об'єкту  дослідження є частковими проявами дії 
фундаментальних економічних законів, а форми його організації - його законів і закономірностей. Вихідними 
положеннями теоретико-методологічним підґрунтям  яких є [5, с.35]: 

маркетинг інформація кадри маркетинг 

маркетинг 

РИНОК 
СПОЖИВАЧА 

РИНОК 
ВИРОБНИКА 

гроші 

турпродукт 
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а) поняття про туристичний процес як безперервний розвиток споживання туристичних послуг, 
забезпечений відповідним розвитком   міжгалузевого  господарського  комплексу  індустрії туризму; 

б) розуміння туристичного процесу як просторового явища, властивості якого проявляються  в  
функціонуванні  ринку туристичних послуг; 

в) специфіка формування та функціонування туристичного ринку. 
Закономірності є формою прояву фундаментальних законів, що відтворюють необхідні, стійкі, суттєві 

взаємозв'язки, які визначають розвиток та функціонування реальних об'єктів та явищ. [1, c.34]. Існує й 
протилежна думка про закономірність як категорію,  «яка виражає сукупну дію багатьох спеціальних законів» 
[1,c.39]. 

Закони проявляються в дуже трансформованому вигляді через дію окремих чинників розвитку чи 
обмеження природокористування (наявність природних ресурсів,  їх якість, обсяги, можливість використання 
при даному рівні розвитку продуктивних  сил і т.д.). Природно-ресурсна складова турпродукту, тобто 
використання природно-рекреаційних умов та ресурсів в туризмі, обумовлює необхідність урахування дії 
природничих законів геосфери (єдності та цілісності  геосфери, ритмічності, зональності). Пропорції між 
зазначеними групами факторів виробництва товарів і послуг в туризмі впливають на спеціалізацію країн в цій 
сфері. Так, країни з унікальними туристсько-рекреаційними ресурсами та ресурсами, що користуються 
стабільним попитом спеціалізуються на іноземному туризмі, експортуючи послуги індустрії туризму (Іспанія,  
Греція, Єгипет, Туніс). Серед факторів,  що забезпечують порівняльні переваги, визначальну роль відіграє 
капітал. Тому можливість залучення капіталу в сполученні з кваліфікованими кадрами та різноманітним 
туристичним продуктом надає переваги на туристичному ринку економічно розвиненим країнам (Велика 
Британія, Франція, Німеччина, США тощо), які виступають як генераторами туристичних потоків, так і 
реціпієнтами туристичних послуг [4, c.5]. 

Розглядаючи прояв законів і закономірностей розвитку у функціонуванні  ринку туристичних послуг 
набуває прояву вектор часу. Зміни пріоритетів, особливо мотиваційних, які впливали на формування попиту та 
пропозиції, зміни пропозиції, особливо пов'язані зі зростанням рівня комфортності подорожування  дозволяє 
відстежити  процес формування того чи іншого національного ринку туристичних послуг і пояснити певною  
мірою характерні риси, притаманні  індустрії туризму тієї чи іншої країни.  Відповідно  до дії законів 
соціального поступу, що проявляються в процесі історичного розвитку суспільства, національні  туристичні  
ринки  можна класифікувати наступним чином [5, c.6]: 

 а) ринки країн, де туризм  зародився і розвивався як форма проведення дозвілля - це перш за все 
європейські країни, що зараз відносяться до типу високорозвинених (Велика Британія, Швейцарія, Франція та 
інші)  та  країни  Англії, Америки, де туризм є складовою стилю життя населення; 

 б) ринки країн, які  сприйняли туризм як спосіб проведення дозвілля і де туризм поступово, в формах, 
характерних для масового ринку, ввійшов до стилю життя основної маси населення (наприклад, 
постсоціалістичні країни Європи); 

 в) ринки країн, куди туризм був привнесений як складова європейського стилю життя, коли він 
сприймається не як спосіб проведення вільного часу, а як спосіб отримання прибутку (країни, що 
розвиваються)[6, c.3]. 

Означені властивості туристичного процесу дозволяють розглядати  його як просторовий процес або 
процес відповідності (узгодженості) попиту на туристичні послуги і їх задоволення внаслідок діяльності 
міжгалузевого комплексу індустрії туризму. 

Розвиток ринку туристичних послуг є результатом співвідношення факторів, представлених 
туристсько-рекреаційними, трудовими ресурсами та капіталом, що забезпечують абсолютні та відносні 
переваги країнам  на світовому ринку туристичних послуг, визначаючи обсяг та напрямки потоків та характер 
участі в світовому туристичному процесі. Регіональність, що проявляється в  неповторності, унікальності  
місцевих умов формування попиту і пропозиції, визначає стадійність туристичного процесу, напрямки та 
обсяги переміщень і обумовлює формування територіальних ринків різного рівня, типу та виду. Існує  єдність  
механізмів формування попиту та пропозиції, яка обумовлює глобальність туризму, його динамізм. Ресурсна 
зорієнтованість туристичного  процесу потребує  інвентаризації, оцінки наявних ресурсів за для інтенсифікації 
їх використання  та  посилення  абстрактивних  властивостей з одночасним створенням  нових туристичного 
привабливих об'єктів відповідно до економічних можливостей територій (країн, регіонів). 

Регіональність, що проявляється в  неповторності, унікальності  місцевих умов формування попиту і 
пропозиції, визначає стадійність туристичного процесу, напрямки та обсяги переміщень і обумовлює 
формування територіальних ринків різного рівня, типу та виду. При цьому  ресурсну детермінанту треба 
розуміти розширено як наявність складових турпродукту, призначеного  для споживання (природних, 
культурно - історичних, етнорелігійних, соціальних, інфраструктурних) та суспільних умов його споживання 
(рівень соціально-економічного розвитку та розвитку  індустрії туризму, рівень та стиль життя населення, 
інтегрованість у світові господарські процеси тощо). Регіональність, що проявляється в  неповторності, 
унікальності  місцевих умов формування попиту і пропозиції, визначає стадійність туристичного процесу, 
напрямки та обсяги переміщень і обумовлює формування територіальних ринків різного рівня, типу та виду. 

Висновки. Таким чином, визначення закономірностей є результатом  теоретичного узагальнення  всієї 
множини емпіричних даних з особливостей функціонування світового туристичного ринку, які зазвичай 
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складні, підпорядковані дії природничих та суспільних законів. На основі якого можливо визначити, що  
туристичному ринку притаманні : 

1. єдність, взаємозв'язність механізмів формування попиту і  пропозиції, які обумовлюють 
інтернаціоналізацію процесу задоволення  туристичних  потреб впровадженням міжнародних стандартів 
обслуговування,  діяльністю суб'єктів ринку в глобальних розподільчих та інформаційних мережах тощо. 2. 
циклічність,  обумовлена планетарною ритмікою  Землі (річний та добовий цикли) та суспільною практикою  
(тижневі та сезонні цикли, обумовлені процесами життєдіяльності  людей - відпустки, свята, вихідні дні); 

3. граничність, наявність об'єктивних ресурсних можливостей для розвитку туризму з урахуванням  
екологічних навантажень на територію та соціокультурних, психологічних навантажень на місцеве населення; 

4. поліморфізм або різноманітність ресурсної бази, яка відбиває об'єктивно наявну диференційованість 
простору і є основою  туристичного  поділу  праці; 

5. зональність, обумовлена природно-рекреаційною складовою туристичного продукту і  є  похідною  
загального географічного закону природної зональності; 

6. регіональність є також  проявом ресурсної детерміновості туристичного процесу.  
 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена дослідженню закономірностей  функціонування світового туристичного ринку в умовах 
глобалізації. Обґрунтована можливість розгляду туристичного ринку як просторового процесу або процесу 
відповідності  попиту на туристичні послуги і їх задоволення внаслідок діяльності міжгалузевого комплексу 
індустрії туризму. Визначені закономірності функціонування світового туристичного ринку з урахуванням 
вектору часу на основі теоретичного узагальнення емпіричних даних.  
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена исследованию закономерностей  функционирования мирового туристического рынка в 
условиях глобализации. Обоснованна возможность рассмотрения туристического рынка как пространственного 
процесса или процесса соответствия  спроса на туристические услуги и их удовлетворение через деятельности 
межотраслевого комплекса индустрии туризма. Определенны закономерности функционирования мирового 
туристического рынка с учетом вектора времени на основе теоретического обобщения эмпирических данных.  
SUMMARY 
Аrticle is devoted to research of laws of functioning of the world{global} tourist market in conditions of globalization. 
The opportunity of consideration of the tourist market as spatial process or process of conformity of demand for tourist 
services and their satisfaction through activity of an interbranch complex of the industry of tourism is proved. Laws of 
functioning of the world{global} tourist market are certain in view of a vector of time on the basis of theoretical 
generalization of the empirical data.  
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СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ  РАЗВИТИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 
 

А.А. Федотов, ассистент, Донецкий национальный университет   ⋅ 
 

Активизация инновационной предпринимательской деятельности предусматривает осуществления 
системных изменений направленных на формирование условий для приоритетного развития отраслей 
хозяйства, которые определяют научно-технический прогресс и дальнейшее социальное развитие общества. 
Это ситуация требует от государства продуманных действий долгосрочного характера направленных на 
активизацию инновационной деятельности, что необходимо на современном этапе  развития экономической 
системы Украины, которая находится под воздействием двух интенсивных процессов: во-первых, завершается 
процесс институциональной трансформации экономики Украины,  во-вторых,  экономика Украины 
подвергается процессу глобализации мировой экономики. Данные проблемы формируют особое внимание 
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государства к развитию инновационной сферы экономики, что и определяет актуальность нашего 
исследования. 

В решение проблем исследования роли и способа вмешательства государства в  инновационную 
деятельность субъектов хозяйствования внесли зарубежные ученые: Й.А.Шумпетер, Д.Норт, О.Уильямсон, 
Р.Нельсон, Б.Санто [1-5] и отечественные исследователи: А.Чухно, М.Чечетов, А.Савчук, Л.Федулова [6-9]. 

Однако значительное количество исследования теоретического и эмпирического харакетра по данной 
проблематике не определяет системного освещения данной проблемы в экономике Украины и ее 
институционального характера.   

Таким образом, целью данного исследования является комплексное исследование роли государства в 
активизации инновационной деятельности с позиций институционального подхода.  

В современном представлении о роли государства в экономике существует множества 
научнообоснованных мнений, совокупность которых формирует определенную парадигму, которая в 
экономической науке определяется как «старая» парадигма вмешательства государства в экономическую 
деятельность общества [10].  

«Старая» парадигма и основывается на двух предположениях. Первое предположение предполагает, что 
государство и хозяйство – это две аналитически самостоятельные общности, каждая из которых функционирует 
согласно собственным основополагающим принципам. Второе предположение состоит в том, что все общества, 
реально существующие или воображаемые, можно расположить вдоль единого континуума, с одной стороны 
которого располагается «ночной сторож» – минималистское государство классического либерализма, а с дру-
гой – общество, в котором государство взяло на себя ключевые экономические функции производства и 
распределения, практически перекрыв возможность рыночных трансакций. 

Однако на современном этапе развития экономической науки в противовес «старой» парадигме 
вмешательства государства в экономическую деятельность общества разрабатывается так называемая «новая» 
парадигма. 

«Новая» парадигма основывается на концепциях представителей институциональной теории, в частности  
концепциях Д.Норта [2], К.Поланьи [11], О.Уильямсона [3]. Здесь государство представляется как системообра-
зующий элемент экономический системы состоящий из набора институций, в тоже время рынок представляет 
собой институционализированный обмен, т.е. набор институтов позволяющих осуществлять обмен между 
субъектами экономической системы по особым правилам. 

Тем самым, в рамках новой парадигмы деятельность государства подвергается качественной оценки, а не 
количественной. Качественная оценка государства состоит в том, каким образом государство может 
воздействовать на формирование качественных экономических институтов, которые в свою очередь 
обеспечивают эффективность функционирования экономической системы. 

Таким образом, на наш взгляд в условиях новой парадигмы государство выполняет следующие функции: 
• предлагает правила использования производственных активов; 
• устанавливает законодательные рамки, определяющие течение воспроизводимых отношений (таких, 

как отношения между работодателями и наемными работниками);  
• обеспечивает средства платежа для экономических трансакций; 
• поддерживает границу между своей территорией и остальным миром. 
Исследуя особенности трансформационных экономических систем, следует отметить, что особенность 

их состоит в институциональных условиях скачкообразного усиления государства в организации и 
стимулировании хозяйственной жизни. В странах с переходной экономикой по мнению президента Всемирного 
Банка Джеймса Вульфенсона: «развитие нуждается в эффективном государстве, играющем роль катализатора и 
помощника, стимулирующего и дополняющего деятельность частного бизнеса и отдельных лиц… Без 
эффективного государства устойчивое развитие – как экономическое, так и социальное – невозможно» [12, с.4].   

Таким образом, в рамках новой парадигмы роли государства в экономике следует отметить, что 
государство и институциональная среда имеют общую сущность, в частности нормативную направленность. Но 
в отличие от действия рыночных механизмов, государственное регулирование имеет специфическую 
особенность  - целевую направленность, то есть характеризуется наличием цели заданной от имени 
государства. В экономиках переходного типа, государству необходимо вмешиваться в хозяйственные процессы 
с целью создания стимулов к дальнейшему развитию, в частности  к инновациям. Это аргументируется тем, что 
в достаточной степени неразвитая институциональная среда не способствуют к продуцированию инноваций. 
Конкретно идет речь о стимулах к внедрению новых технологий, выходу на новые рынки и запуску 
собственных технологических инноваций.  

Данное предположение определяют важные выводы о роли государства в переходной экономике, 
которые делает российский специалист по проблемам постсоциалистических институтов В.Попов, отмечая то, 
что: «Главный сюжет «романа» постсоциалистической трансформации – сохранение дееспособных институтов 
в одних странах (очень разных по многим своим характеристикам) и их развал в остальных. Как минимум на 
90 % эта история несостоятельности государства и его институтов, а не несостоятельности рынка и 
недостаточной либерализации экономики» [13, с.4].  

Следует отметить, что мировой опыт показывает, увеличение масштабов общественного сектора и его 
неукоснительный рост на протяжении 70 лет, где общественный сектор занимает как правило, прочные 
позиции в таких сферах деятельности, как оборона, фундаментальные научные исследования, образование, 
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здравоохранение, культура, коммунальное хозяйство. Наиболее представительные показатели удельного веса 
доходов и расходов общественного сектора в валовом внутреннем продукте, валовом национальном продукте и 
национальном доходе.  

В развитых странах  в общественный сектор вовлекается, как правило, от 30% до 60% ВВП. Если же 
рассматривать долговременные тенденции развития общественного сектора, следует заметить, что на заре 
промышленного капитализма удельный вес общественного сектора в экономике был высоким, затем 
существенно снизился, но в зрелом индустриальном обществе вновь начал расти и достиг беспрецедентных 
масштабов [14].  

Данные масштабы общественного сектора экономики наблюдались в странах социалистического лагеря, 
где в большинстве случаев почти весь национальный доход (от 71 до 99%) создавался под непосредственным 
контролем государства [15].  

Следует отметить, что именно государственное вмешательство определяет  качественное развитие 
экономической системы, являясь определенным катализатором, необходимым для беспрепятственного 
функционирования экономической сферы общества. Приведем очень важные в данном случае результаты 
анализа российского экономиста Р.Гринберга. Страны постсоциалистической Европы можно разделить на две 
группы – «удачников» и «неудачников» реформационной игры по критерию удельного веса государственных 
расходов в ВВП и связанных с ними темпов роста. В первой группе стран – Польша, Венгрия, Словения – 
показатель удельного веса госрасходов в ВВП находится в пределах 45–50 %, во второй – Болгария, Румыния, 
Россия – 25-35 %.  Первая группа стран характеризуется положительной динамикой темпов роста начиная с 
1993-1994 гг., вторая отрицательной. Промышленное производство за 1989-1998 гг. упало в Румынии до 47,8 %; 
в России – до 48,8% и в Болгарии до 49,3 % по базе 1989 г. Особенно примечательно то, что доля бюджетных 
ассигнований в первой группе стран не уменьшилась, а в некоторых даже увеличилась именно в периоды «шок-
рецессии». Во всех же странах Центральной и Восточной Европы  за те же годы стремительно были сокращены 
объемы государственных субсидий промышленности [16]. 

Однако наблюдаемая ситуация в Советском Союзе и других странах социалистического блока, которая 
проявлялась в монополизации государством экономики и подмены функционирования институциональной 
среды инновационной деятельности - деятельностью государства  привело к однобокому пониманию 
инновационного развития общества и в дальнейшем полной деградацией отношений в данной сфере экономики 
(удельный вес ресурсосберегающих технологий в СССР на протяжении 1960—1990 г. в среднем увеличился на 
1% в год, скорость диффузии технологий постоянно уменьшалась и на начало 1990 – х  годов приблизилась к 
нулю [17,с.28]. В результате возрастало техническое отставание государства, и недостаточный технологический 
прогресс компенсировался излишнем ростом инвестиций и экстенсивным потреблением природных ресурсов).   

Базисные экономические институты (власть, собственность, управление и труд) полностью 
контролировались государством: экономическая власть была подчинена полностью государству в лице 
государственных учреждений; собственность полностью принадлежала государству – лишая тем самым 
существенных стимулов в процессе производства; в сфере управления превалировал линейный подход в 
стимулировании и организации производства, который представлял собой цепочку: планирование – финан-
сирование производства  -  достижение и перевыполнение плана; труд рассматривался как обязательная и 
неотъемлемая часть жизни человека, материально стимулировался только тяжелый физический труд.   

Тем самым, гипертрофия  общественного сектора происшедшего в рамках социалистического хозяйства 
определяет неэффективность функционирования государства как организации и как экономического института 
в  современных рыночных условиях, в том числе и неэффективность взаимодействия государства и ин-
новационной сферы экономики. Это определяется тем, что механизмы функционирования общественного 
сектора рыночной экономики не могут быть унаследованы от планового хозяйства. Наследованию подлежит не 
институциональное устройство общественного сектора, а ресурсы и организации, которые  постепенно 
адаптируются к рыночным условиям, и  тем самым формируют  новые экономические институты.  

По этому поводу, российский исследователь Р.Нуреев отмечает, что: «…в инновационной сфере 
наиболее наглядно проявляется взаимодействие традиционных патерналистских институтов, новых норм и 
квазирыночных институтов»[18,с.109]. Данная ситуация возникла вследствие организации советской науки в 
последние десятилетия. 

Основными системными характеристиками, которой являлись: 
• технологическая направленность, что выражалось в преобладающей поддержке естественных наук в 
сравнении с гуманитарными науками; 
• преобладание государственного финансирования научной деятельности, что проявлялось в «мягких 
бюджетных ограничениях», которые в общем случае не лимитировали исследования и разработки;    
• единообразия организации научных исследований, которые проявлялись в жестком планировании 
тематики научных исследований, фондов и штата научных сотрудников, а также преобладание научных 
сотрудников над обслуживающим персоналом; 
• закрытость научных исследований, отсутствие междисциплинарных исследований и изолированность 
от достижений мировой науки; 
• ограниченные возможности роста научных сотрудников, связанные преимущественно с 
административной работой, соответствующей строгой иерархии властных полномочий; 
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• наличие барьеров между достижениями науки и техники и внедрение их на практике, а также между 
фундаментальными исследованиями и прикладными разработками, которые вызывали необходимость 
административного вмешательства на стадии реализации научного проекта. 
• наличие  военной ориентации  научных разработок и отсутствие  ее гражданской направленности.  

Разложение советской системы научно-технической деятельности предопределило  основные процессы, 
которые преобладают  на сегодняшний момент в инновационной сфере экономики Украины. 

Проведенный анализ показывает, что современная ситуация в инновационной сфере экономики Украины 
не нашла системного понимания государством проблем развития данной сферы,  и на данный момент 
предложить, что-либо новое в организации и стимулировании инновационной деятельности государство не в 
состоянии. Это определяет функционирование множества унаследованных элементов советской научно-
технической системы, что практически не возможно в новых рыночных реалиях.  Свидетельство данной 
ситуации проявляется показателях, которые характеризуют развитие инновационной сферы экономики 
Украины. 

Одним из показателей инновационного развития экономики является индекс конкурентоспособности, 
благодаря которому страны позиционируются соответствующим образом в международных рейтинговых 
таблицах, демонстрируя степень собственных усилий ради собственного экономического прогресса [19].  
Анализ изменений международных позиций конкурентоспособности украинской экономики на протяжении 
2001-2008 гг., показывает неоднозначные результаты (табл.1) 

Несмотря на экономический рост, начиная с 2000 года, Украина потеряла в последующие два года свои 
конкурентные преимущества и опустилась по иерархической лестнице индекса глобальной 
конкурентоспособности. Так, в 2001-2002 гг. в соответствии с показателем индекса роста конкурентоспособ-
ности Украина опустилась с 69-го места на 77-е место среди 80 стран, а в 2004 г. результат Украины (86-е место 
в международном рейтинге индекса роста конкурентоспособности среди 104 стран) был последним среди стран 
Европы. 

Таблица 1 
Изменение позиций Украины в международном рейтинге индекса конкурентоспособности 

Год Место в международном рейтинге 
индекса роста конкурентоспособности 

Место в международном рейтинге 
индекса глобальной 

конкурентоспособности 
2001 69-е место среди 75 стран  
2002 77-е место среди 80 стран  
2003 84-е место среди 102 стран  
2004 86-е место среди 104 стран  
2005 84-е место среди 117 стран  
2006 - 78-е место среди 125 стран 
2007 - 73-е место среди 131 стран 
2008 - 82-е место среди 133 стран 

Источник: [19] 
  Однако, даже не обращая внимания на увеличение количества стран, охваченных рейтинговым 

ранжированием, можно утверждать, что начиная с 2005 г. Украина постепенно укрепляла свои конкурентные 
позиции, улучшая свой рейтинг сначала среди 117 стран, а уже за год, в 2006 г. - среди 125 стран и в 2007 г. – 
среди 131 страны, поскольку поднялась в рейтинговой таблице глобальной конкурентоспособности 
последовательно с 84-го места через 78-е на 73-е место [19, с.15]. Однако в 2008 году Украина потеряла 9 
пунктов в рейтинговой таблице глобальной конкурентоспособности и опустилась на 82-е место среди 133 
стран.  

Приведенные данные международного рейтинга конкурентоспособности экономики Украины 
иллюстрируют в целом не только ее довольно низкие позиции, но и очевидно превалирующее влияние 
комплекса факторов, которые сдерживают эффективное развитие национального хозяйства [20]. 

В целом развитие инновационной сферы экономики Украины можно оценить по показателям 
приведенных в табл.2. 

Анализируя данные  табл.2, можно отметить, что многие показатели, характеризующие инновационный 
потенциал экономики Украины напротяжении последних восьми лет уменьшались. Так удельный вес научных 
и научно-технических работ в ВВП  на протяжении 2000-2008 года уменьшался с 1,16 % ВВП  2000 года до 
0,9% ВВП  2008 года. Также следует отметить уменьшение выданных патентов на изобретения, которые в 2008 
году составили 3832 шт. и по сравнению с 2000 годом их количество уменьшилось на 33,6%. Также беспокоит 
уменьшение количества научных сотрудников и удельного веса предприятий, внедряющих и осуществляющих 
инновации, удельный вес от общего количества предприятий которых в 2008 г. в Украине составил около 11%. 
Следует отметить, что в развитых странах данный показатель составляет около 30%. 

Также следует отметить низкое финансирование инновационной сферы экономики. Так в мирвой 
практике наибольшее количество новых разработок финансируют частные компании и наименьшее – вузы и 
правительственные учреждения. Удельный вес промышленных компаний составляет: в Японии и Южной Корее 
– 72,4% финансирования и исследований и разработок, Финляндии – 70,2, США – 68,2% [6]. 
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Таблица 2 
Инновационный потенциал экономики Украины 

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Количество научных сот-
рудников, чел. 120773 113341 107447 104841 106603 105512 100245 96820 94138 

Удельный вес предприя-
тий занимающихся ин-
новациями, % от общего 
количества предприятий 

18 16,5 18 15,1 13,7 11,9 11,2 14,2 13 

Удельный вес предприя-
тий внедряющих инно-
вации, % от общего ко-
личества предприятий  

14,8 14,3 14,6 11,5 10,0 8,2 10,0 11,5 10,8 

Национальные затраты на 
исследования и раз-
работки, % от ВВП (в 
фактических ценах) 

1,03 0,97 1,33 1,14 1,31 1,30 1,13 1,51 1,26 

Государственное финан-
сирование инноваций, % 
от ВВП (в фактических 
ценах) 

0,005 0,03 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,04 

Удельный вес научных и 
научно-технических работ 
в ВВП,%  

1,16 1,11 1,11 1,24 1,19 1,09 0,98 0,93 0,9 

Количество выданных 
патентов на изобретения, 
шт. 

5772 11670 9178 10983 9907 3719 3705 4060 3832 

Источник: Рассчитано на основании официального сайта Государственного комитета статистики Украины [21] 
 

Однако в развитых странах, несмотря на большой удельный вес частных источников финансирования 
инноваций, государство играет существенную роль в финансировании технологической и инновационной сфер 
экономики. Так удельный вес государства в финансировании инновационной деятельности  достигает  от 19 до 
40 % (табл.3). В менее развитых странах правительства финансируют намного больший объем исследований и 
разработок: в Мексике – 65,3, в Турции 47,7% [6].   

Таблица 3 
Удельный вес государства в финансировании инноваций (от общего количества затрат на инновации),% 

№ 
п/п Страна Финансирование 

1. США 28,6 
2. Япония 19,3 
3. Германия 33,8 
4. Франция 37,3 
5. Великобритания 31,1 
6. Мексика 65,3 
7. Украина 3 

Источник: составлено на основании[21;22] 
В Украине в 2008 г. -  60,6%  исследований и разработок финансировалось за счет средств частных 

инвесторов,  36% - затрат на исследования и разработки приходилось на прочие источники и всего 3%  затрат 
приходилось на государственные учреждения и 1% - затраты иностранных инвесторов. Следует также 
отметить, что финансирование государством инновационной деятельности на протяжении 9 лет значительно 
уменьшилось. Так  в  1999 г.  на государственный бюджет приходилось 10,1%  средств на инновационную 
деятельность, а в 2008 г. – всего 3%., то есть  втрое меньше. 

Удельный вес затрат на науку в 2008 г. в Украине в процентах от ВВП составляет 1,3% , когда в  
удельный вес затрат на науку в развитых странах составляет: Япония 3%; Германия 2,8%; США 2,7%, Швеция 
2,6%, Франция 2,4%. Общепризнанная точка зрения состоит в том, что 1% является нижним допустимым 
порогом, за которым начинается потеря качества развития [23]. Так при финансировании в пределах 0,4%  от 
ВВП  научные достижения имеют для общества только культурно-образовательное значение; когда государство 
затрачивает на науку до 0,9% ВВП, то можно ожидать и появление научных результатов; и только при высших 
объемах финансирования научные достижения существенно влияют на экономику[7].   Исходя из структуры 
финансирования, следует отметить, что по расчетам ученых,  почти 70% средств на научно-технические 
разработки в Украине приходится на четвертый и только 23% на пятый технологический уклад, 60% 
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инновационных затрат направляется на четвертый технологический уклад,  30% - на третий, а на пятый - лишь 
8,6%[24]. 

Таким образом, на основе проведенного исследования [25; 26] можно утверждать, что в современной 
экономике Украины методы, которыми  государство воздействует на инновационную сферу сводятся к следующему: 

• Финансовая и организационная поддержка деятельности научно-исследовательских и образовательных 
учреждений в проведении НИОКР и развитие соответствующей ресурсной базы. 

• Финансовая и организационная поддержка инновационной инфраструктуры.  
• Финансовая и прочая поддержка инновационных проектов, связанных с коммерциализацией результатов 

НИОКР. 
Исходя из вышеприведенного, можно сделать вывод, что в Украине доминирует линейный взгляд на 

инновационный процесс и полное отождествление инновационной и научно-технической сферы экономики, что и 
предполагают вышеприведенные меры стимулированию данных сфер экономики. Здесь уместно привести 
утверждение американского экономиста П.Друкера, который отмечал, что среди источников инновационных 
идей научные исследования и разработки составляют более 15 %, то есть массовая инновационная активность 
передовых экономик связана далеко не только с коммерциализацией рожденных наукой технологий [27].  

Анализируя сложившуюся ситуацию можно утверждать, что государство в экономике Украины не уделяет 
внимание качеству стратегического мышления в национальном хозяйстве, тем самым не уделяя внимание 
качественному развитию организационных структур, а также в национальном хозяйстве не обсуждается вопрос о 
высоком организационном развитии инновационных компаний.  По мнению российских экономистов В.В.Стасева, 
А.Ю.Забродина и Е.А.Черных: « 99% проблем…инноваций лежат не в научно-технической сфере или в финансово-
экономической, а организационной,  то есть в гуманитарной плоскости.  Для «прорыва» …нужны не выдающиеся 
технологии, а выдающиеся организации» [28,с.294].   

В связи с этим важно отметить, что предпринимательский ресурс в Украине не значителен и существует 
незаинтересованность предпринимателей в освоении новых производственных технологий и технологий 
организации бизнеса. На наш взгляд отсутствие активного «инновационного предпринимателя» главный фактор 
сдерживающий развитие инновационной сферы экономики Украины и развитие высокотехнологических укладов 
экономики. Фактами отсутствия заинтересованности субъектов предпринимательства в инновациях является доля 
промышленных предприятий, которые отчитываются  о проведении инновационной деятельности. Следует 
отметить, что только 10% отечественных промышленных предприятий отчитываются о проведении инновационной 
деятельности, в Европейском Союзе этот показатель колеблется в пределах 65-75%. Также важным показателем 
заинтересованности субъектов предпринимательской деятельности удельный вес реализации зарегистрированных 
объектов интеллектуальной собственности на практике (в Украине данный показатель составляет менее 1 %, в 
Финляндии -30%) [29]. 

Таким образом, «чистые» институциональные стратегии развития инновационной системы основаные на 
рыночном саморегулировании не сформируют эффективную инновационную систему Украины, для ее 
формирования необходимо  целенаправленные, последовательные и  эффективные действия государства. Тем 
самым, автор предлагает использовать для компенсации отсутствия качества  инновационного развития и 
неэффективности «чистых» стратегий институционального развития  мировой опыт развития инновационной 
сферы экономики.  

Мировой опыт позволяет выделить две стратегии участия государства в инновационной деятельности  - 
это стратегия административной модификации национальных приоритетов и создание бизнес единиц 
внедряющие радикальные инновации.  

Административная модификация приоритетов базируется на создании механизма административного 
мотивирования инноваций у крупнейших компаний. При этом государство не ставит задачу создания и 
коммерциализации радикальных инноваций. Целью здесь, как правило, является  адаптация уже существующих 
в развитых странах наиболее эффективных организационных, производственных и коммерческих способов 
ведения бизнеса и поддержки их государством [30]. Исходным моментом в реализации данной стратегии 
становится определение стратегических приоритетов развития. Например, в послевоенной Японии действовала 
система индикативного планирования, нацеленная на выработку ориентиров долгосрочного технологического и 
экономического развития. Первый в рамках этой системы стал разработанный в 1955 г. пятилетний план 
экономической независимости, цели которого были определены тремя словами: рост, инвестиции и экспорт. 
После определения приоритетов формируются механизмы создания государством экономических мотивов 
перераспределения ресурсов  хозяйствующих субъектов в выделенные сектора экономики [30]. Данная 
стратегия имеет ограничения, так как уменьшение конкуренции между субъектами рынка приводит к 
уменьшению стимулов к внедрению и распространению инноваций. Что определяет  реализацию стратегии 
создания бизнес единиц внедряющих радикальные инновации.  В рамках данной стратегии правительства стре-
мяться создать  реальную хозяйственную альтернативу сложившимся лидерам реального сектора экономики, 
здесь применяются фискальные и денежно-кредитные рычаги государственной политики, а также жесткие 
антимонопольные меры с целью поддержки зарождающихся новых бизнес единиц инновационной 
деятельности.  

Таким образом, на основании вышеприведенного можно сделать вывод о том, что результативная 
инновационная система возможна лишь при эффективном участии со стороны государства, увеличение роли 
которого наблюдается в экономике развитых стран, и модификация инновационной системы Украины должна 
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осуществляться в соответствии с международным опытом и качественно новой системой институционального 
обеспечения ииновационной деятельности. Следует отметить, что результаты данного исследования 
необходимы для разработки действенной государственной системы институционального обеспечения 
инновационной деятельности.   

 
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализировано современное состояние и выявлены основные проблемы развития инновационной 
сферы Украины, обоснована роль и механизмы вмешательства государства в процессы активизации 
инновационной активности предприятий.  
РЕЗЮМЕ 
У статті проаналізовано сучасний стан і виявлені основні проблеми розвитку інноваційної сфери України, 
обґрунтовані роль і механізми втручання держави в процеси активізації інноваційної активності підприємств. 
SUMMARY 
In this article are analyse the modern conditions and detect the main problems of the Ukraine innovation range 
development and justify the government role and mehanism of government intervention to the process of activization 
the enterprise innovation activity. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Л.І. Михайлишин, Тернопільський національний економічний університет  ⋅  
 

Характерною рисою світової економіки в третьому тисячолітті є зростаюча активність суб’єктів 
господарювання, державних структур і міжнародних організацій, що сприяє перетворенню процесу 
міжнародної економічної діяльності в цілісну систему взаємопов’язаних і взаємозалежних структур, об’єктивно 
зацікавлених в подальшому розвитку зовнішньоекономічних контактів. 

Світова економіка в сучасних умовах  представляє собою складну багатомірну систему, характеризуючи 
яку необхідно виділити її основу, підсистеми, регулюючі механізми взаємодії суб’єктів всередині системи, які 
утворюють підґрунтя здійснення міжнародної економічної діяльності. 

Метою даної статті є  дослідження теоретичних основ розвитку міжнародної економічної діяльності   
Основою міжнародної економічної діяльності в світовій економіці є національні економіки, в рамках 

яких виробляються товари, послуги, об’єкти інтелектуальної власності, якими країни обмінюються в процесі 
міжнародної торгівлі. 

В рамках сучасного світового господарства можна виділити такі підсистеми: [3] 
− сфера міждержавних відносин; 
− область діяльності ТНК; 
− міжнародні економічні організації. 

Сфера міждержавних відносин є достатньо традиційною, оскільки саме держави є основними суб’єктами 
міжнародної економічної діяльності, саме національні економіки слугують основними складовими системи 
міждержавних зв’язків. В теперішній час позиції держав в світовій економіці дещо послаблюються на користь 
двох інших складових системи.  

Область діяльності ТНК за своїми масштабами дещо перевищує масштаби діяльності національних 
економік. За даними ООН, якщо в 70-х роках ХХ ст. в світі нараховувалось 7,3 тис. ТНК і 24 тис. філіалів, то на 
початку ХХІ ст. – 61 тис. материнських компаній, які контролювали близько 900 тис. дочірніх компаній і 
відділень за кордоном. Більше 40% активів 100 найбільших ТНК світу знаходяться поза країнами 
місцезнаходження материнських компаній. ТНК обумовлюють біля 40% світової торгівлі, створюють біля 
чверті світового ВВП, внутрішній обсяг діяльності ТНК становить майже 10 трлн. дол. США.  

Позиції міжнародних економічних організацій посилились порівняно недавно, однак на сучасному етапі 
світогосподарського розвитку вони не лише опосередковують відносини між країнами і виступають 
регулюючою ланкою світової економічної системи, але й самі виступають повноправними суб’єктами 
міжнародних економічних відносин.        

Дослідження міжнародної економічної діяльності передбачає аналіз поведінки суб’єктів світової 
економіки, які або безпосередньо приймають участь в даній діяльності, або формують зовнішнє середовище для 
її здійснення.   

З макроекономічної точки зору суб’єктами міжнародної економічної діяльності виступають національні 
господарські комплекси і їх основні сектори. Кожен з них тією чи іншою мірою виявляється залученим до 
зовнішньоекономічної діяльності. Держава через свої спеціалізовані інститути намагається відповідним чином 
впливати на зміст міжнародної економічної діяльності, стимулюючи здійснення одних її видів і де- 
стимулюючи – інших.  

З мікроекономічної точки зору досліджувати необхідно діяльність споживачів і виробників, які 
випускають товари, які незалежно від того, чи приймає участь підприємство в зовнішньоекономічній 
діяльності, є субститутами або компліментами по відношенню до товарів, що імпортуються.   

                                                           
© Михайлишин Л.І., 2009 
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Основою розвитку міжнародної економічної діяльності виступає міжнародна торгівля, яка представляє 
собою специфічну форму обміну продуктами праці між продавцями і покупцями різних країн, яка є вихідною 
формою світогосподарських зв’язків, з чого слідує, що: 

по-перше, не обов’язково обмін продуктами праці має приймати форму торгівлі; 
по-друге, за межі національної території переноситься тільки акт реалізації виробленого продукту, але не 

його створення; 
по-третє, найбільш загальна класифікація продуктів праці передбачає виділення трьох груп, що мають 

принципові відмінності: товарів, послуг, прав інтелектуальної власності; 
по-четверте, міжнародна торгівля утворює основу, на якій базується сукупність системи міжнародних 

економічних відносин.       
Міжнародна торгівля є наслідком міжнародного розподілу праці, який представляє собою найвищий 

ступінь розвитку суспільного територіального розподілу праці, що спирається на стійку економічно вигідну 
спеціалізацію виробництва окремих країн на певних видах продукції. 

Спеціалізуючись на виробництві певних видів продукції, національні економіки все більше набувають 
особливих, специфічних рис. Разом з тим, одночасно із зростанням відокремленості, країни, включені до 
системи міжнародного розподілу праці, мають потребу у взаємодії, що посилюється. Відмінності між країнами 
породжують взаємодоповнюваність (компліментарність) окремих національних економік. Чим глибшою є 
спеціалізація, тим більшою мірою держави потребують взаємної підтримки для забезпечення умов нормального 
відтворювального процесу.     

З цього витікає, що розвиток міжнародної торгівлі та інших форм зовнішньоекономічних зв’язків сприяє 
узгодженню інтересів учасників всесвітнього господарства, пом’якшенню існуючих між ними протиріч. З 
іншого боку, включення кожної окремої національної економіки до системи міжнародного розподілу праці 
збільшує її залежність від інших учасників світового господарства і відповідно – її вразливість щодо зовнішніх 
чинників. Отже, створюються передумови загострення протиріч і виникнення  конфліктів між суб’єктами 
світогосподарської системи. При цьому вказані тенденції діють  одночасно.  

До системи чинників, які обумовлюють формування міжнародного розподілу праці, можна віднести такі: 
1) природно-географічні відмінності; 
2) природно-кліматичні умови, наявність природних ресурсів; 
3) соціально-економічні умови: рівень економічного розвитку; 
4) особливості предметної, подетальної і технологічної спеціалізації виробництва.   
Початок теоретичним дослідженням розвитку міжнародної торгівлі поклали представники 

меркантилізму (Г.Скаруффі, У.Стаффорд, А.Монкретьєн та ін), які вважали, що сукупний обсяг світового 
суспільного багатства є фіксованою величиною, зростання якої є неможливим на осяжну перспективу. Разом з 
тим, стосовно окремих країн, ситуація істотно відрізняється: в результаті здійснення зовнішньоторговельних 
операцій відбувається міжкраїновий перерозподіл світового суспільного багатства, в результаті якого одні 
держави стають абсолютно і відносно багатшими, а інші – біднішими.  

При цьому, на думку меркантилістів, по-перше, збагачення одних держав відбувається за рахунок 
зменшення добробуту інших, по-друге, шанси країни збільшити рівень добробуту є тим вищими, чим більш 
активну і цілеспрямовану зовнішньоторгову політику держава проводить.  

Основні положення меркантилізму були піддані критиці А.Смітом в рамках теорії абсолютних переваг. 
А.Сміт стверджував, що країни володіють різними кількісними і якісними факторами виробництва (щільність 
населення, кваліфікація робочої сили, клімат, родючість ґрунтів, запаси природних ресурсів, машин, 
обладнання і т.д.), які мають, як правило, достатньо стійкий, тривалий характер, що пов’язано з відносно 
низькою міжнародною мобільністю багатьох факторів виробництва. Тому необхідні для випуску одних і тих же 
товарів витрати будуть в різних країнах різними. Тобто мова йде про наявність абсолютних переваг, коли 
країна може здійснювати виробництво певного товару з меншими витратами, тобто використовуючи меншу 
кількість ресурсів, ніж її потенційні зовнішньоторговельні партнери. Саме на виробництві таких товарів слід 
спеціалізуватись, продаючи їх надлишки по каналах міжнародної торгівлі в обмін на продукцію, випуск якої в 
країні не здійснюється.  

Таким чином, в результаті встановлення торгівельних зв’язків між державами будь-яка з них отримує 
переваги: або через отримання в своє розпорядження тих товарів, які вона самостійно не в змозі виробляти, або 
через придбання зарубіжної продукції за цінами, нижчими, ні у вітчизняних виробників.  

Крім того, А.Сміт наголошував на необхідності фритредерства – політики, що передбачає мінімальну 
державну інтервенцію в господарський процес.  

Разом з тим, незважаючи на те, що теорія А.Сміта мала очевидні переваги у порівнянні з меркантилізмом, 
їх притаманні певні обмеження. По-перше, вона здатна пояснити лише частину зовнішньоторговельних 
потоків. По-друге, дана теорія досліджує взаємодію країн з приблизно однаковим рівнем економічного 
розвитку. Якщо ж держави істотно розрізняються за рівнем економічного розвитку, то теорія абсолютних 
переваг щодо них застосовуватись не може. Крім того, А.Сміт не враховував можливу існуючу протилежність 
інтересів суб’єктів міжнародної торгівлі.  

Відмінності в рівнях економічного розвитку країн врахував Д.Рікардо в теорії відносних переваг. 
Відносні переваги мають місце у тому випадку, коли країна може здійснювати виробництво даного товару з 
меншими альтернативними витратами.  
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Якщо країна намагається отримати вигоду від участі в міжнародній торгівлі, то їй слід спеціалізуватись 
на виробництві і експорті тих товарів, за якими вона має порівняльні переваги. Навіть для країн, які знаходяться 
на різних ступенях економічного розвитку, торгівля може бути взаємовигідною, якщо кожна з них буде 
спеціалізуватись на виробництві і, відповідно, на експорті того товару, за яким вона має порівняно більш низькі 
альтернативні витрати.  

Розвиток теорія відносних переваг отримала в працях Дж. Ст.. Мілля, який зробив висновок, що в основі 
ціноутворення має лежати закон попиту і пропозиції, дія якого веде до формування «міжнародної вартості», на 
основі якої доходи від сумарного експорту кожної країни дозволяють покривати витрати на імпорт.  

К.Маркс розвинув ту частину теорії Д.Рікардо, що стосувалась трудової теорії вартості, відповідно до 
якої людська праця є єдиним джерелом створення вартості і відповідно – суспільного багатства. К.Маркс 
обґрунтував, що вартість створюється не тільки працею (робочої силою), а й іншими факторами виробництва, 
до яких належать капітал і земля (теорія факторів виробництва).   

Ситуацію декількох різнорідних факторів виробництва, якими наділені окремо взяті національні 
економіки в різних пропорціях, досліджували Е.Хекшер і Б.Олін. Відповідно до концепції Хекшера – Оліна, 
країна буде мати свої порівняльні переваги по тих товарах, у виробництві яких ключову роль відіграють 
фактори, наявні у неї у відносному надлишку. Необхідно підкреслити, що різнорідність факторів виробництва 
не протирічить теорії порівняльних переваг. Якщо ж держави наділені в різному обсязі лише окремим 
факторами виробництва, а не їх повним комплексом, то варіант розподілення порівняльних переваг, що 
передбачає наявність передумов для взаємовигідної торгівлі, може виглядати ще більш переконливо.  

Г.Хеберлер в роботі «Теорія міжнародної торгівлі і її використання в комерційній політиці» вперше 
використав принцип уповільнення віддачі, відповідно до якого по мірі перерозподілу ресурсів між галузями 
змінюються так звані технологічні  коефіцієнти заміни і альтернативні витрати, стосовно аналізу 
зовнішньоторговельних зв’язків. У поєднання з теорією факторів виробництва це дозволило Г.Хеберлеру 
запропонувати концепцію межі виробничих можливостей.  

В 1954р. В.Леонтьєв здійснив спробу перевірити теорію Хекшера – Оліна на основі розрахунку повних 
витрат праці і капіталу на експорт і імпорт США, які вважались капіталонадлишковою країною. Передбачалось, 
що США експортують капіталомісткі товари, а імпортують – трудомісткі.  Результат, який виявився зворотним, 
отримав назву «парадоксу Леонтьєва» - виявилось, що відносний надлишок капіталу США не відображається 
на американській зовнішній торгівлі. США експортували більш трудомістку  і менш капіталомістку продукцію, 
ніж імпортували. Леонтьєв запропонував пояснення даного парадоксу на основі теорії порівняльних переваг, 
відповідно до якого фактор праці, що входить до американського імпорту, є більш продуктивним у порівнянні з 
фактором праці торговельних партнерів США, що пояснюється більш високою кваліфікацією американських 
робітників. На основі викладеного виникла модель «кваліфікації робочої сили», відповідно до якої 
кваліфікована і некваліфікована праця представляють собою два різних фактори виробництва.   

Починаючи з другої половини ХХ ст., акцент в дослідженням міжнародної торгівлі закономірно 
переміщується на НТП, оскільки в товарній структурі експорту країн з розвинутою економікою зростає частка 
наукоємної високотехнологічної продукції. Експорт даної продукції надає    найвищу ефективність і 
рентабельність як з макроекономічної точки зору, так і на рівні окремо взятих підприємств. За цих умов 
формується так званий технологічний напрямок в теорії міжнародної торгівлі. 

На відміну від теорії Хекшера – Оліна, технологічна школа пов’язує основні переваги з монопольною 
позицією фірми (країни), що є новатором на міжнародному ринку. Нова оптимальна стратегія передбачає 
випуск і експорт продукції, яка є не більш дешевою, а необхідною, і яку поки ніхто більш не виробляє.    

Введення в аналіз міжнародної торгівлі різнорідних факторів виробництва зумовило необхідність 
дослідження питання щодо впливу розвитку зовнішньоторговельних зв’язків на розподіл і перерозподіл 
доходів, які отримують власники цих факторів. В результаті дослідження цієї проблеми було сформульовано 
теореми Стопера – Самуельсона, Хекшера – Оліна – Самуельсона, Самуельсона – Джонса. 

Відповідно до теореми Стопера – Самуельсона, міжнародна торгівля веде до зростання ціни фактора, 
що більш інтенсивно використовується для виробництва товару, ціна якого зростає, і зниженню ціни фактора, 
що більш інтенсивно використовується для виробництва товару, ціна якого падає.  

Відповідно до теореми Хекшера - Оліна – Самуельсона, міжнародна торгівля приводить до вирівнювання 
абсолютних і відносних цін на гомогенні фактори виробництва в країнах, що торгують.  

У відповідності до теореми Самуельсона - Джонса, в результаті торгівлі збільшуються доходи власників 
виробництва, специфічного для експортних галузей, і скорочуються доходи власників фактора, специфічного 
для галузей, які конкурують з імпортом.  

Нова теорія торгівлі (П.Кругман) отримала розвитку в останні десятиріччя ХХ ст. як наслідок того, що в 
рамках традиційної парадигми неможливо було надати переконливе трактування причин і закономірностей 
формування сучасних зовнішньоторгових потоків. П.Кругман акцентує увагу на все більшому розповсюдженні 
внутрішньогалузевої торгівлі, на тому, що в багатьох країнах, які активно торгують між собою, структура і 
характерів факторів виробництва є близькими. Для того, щоб пояснити дане явище, вчений спирається на ефект 
економії масштабу, механізму монополістичної конкуренції, враховує вплив неекономічних факторів.   

Розвиток теорії порівняльних переваг протягом ХХ ст. дозволив виявити як додаткові чинники, що 
сприяють встановленню зовнішньоторговельних відносин між країнами, так і причини, що обмежують 
масштаби міжнародної торгівлі.  
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До чинників, що сприяють встановленню зовнішньоторговельних відносин між країнами, належать такі: 
− ефект економії масштабу; 
− стимулювання конкуренції; 
− торгівля як «локомотив розвитку»; 
− національні відмінності у попиті. 

В розрахунку на ефект економії масштабу країна може почати нарощувати випуск певного виду 
виробів, виробляючи їх в обсягах, що набагато перевищують внутрішні потреби, і спрямовуючи надлишки в 
канали міжнародної торгівлі. При цьому може спостерігатись внутрішня (збільшення обсягу випуску, який 
забезпечується незмінною кількістю підприємств, що розширюють свою діяльність) і зовнішня (додаткова 
продукція створюється в результаті збільшення кількості функціонуючих підприємств) економія масштабу.   

Обидва зазначених варіанти призводять до зниження собівартості продукції, що, в свою чергу, буде 
сприяти формуванню порівняльних переваг. Даний чинник має найбільш суттєве значення для малих країн, 
внутрішній ринок яких є не настільки великим, щоб забезпечувати достатні умови для розвитку 
крупномасштабного виробництва.  

Стимулювання конкуренції у більшості випадків здійснює позитивний вплив на стан національної 
економіки, змушуючи виробників підвищувати якість продукції, що виробляється, оновлювати асортимент, 
зменшувати виробничі витрати.  Метою створення і підтримки на належному рівні конкурентних умов 
відповідні органи державного управління контролюють процеси злиттів і поглинань, регулюють діяльність 
природних монополій і т.п. 

Досягненню зазначеної мети може сприяти  також міжнародна торгівля, незалежно від того, експорті або 
імпортні зовнішньоторговельні операції отримують розвиток. Вітчизняні суб’єкти господарювання є 
вимушеними взаємодіяти з конкурентами, кількість яких може зростати.  

Про роль торгівлі як «локомотиву розвитку» свідчить залежність надходжень до бюджету від суми 
експортної виручки. Отримані кошти, в свою чергу, будуть стимулювати зростання господарської активності в 
інших галузях народного господарства. За умови проведення відповідної економічної політики вони можуть 
частково акумулюватись в державному бюджеті і спрямовуватись на модернізацію стратегічно важливих 
галузей або вирішення інших пріоритетних завдань.  

Національні відмінності в попиті зумовлюють галузеву спрямованість розвитку міжнародної торгівлі і 
відповідно – галузей національних економік. 

До чинників, що стримують розвиток міжнародної торгівлі, налужать такі: 
− вплив міжнародної торгівлі на ціни факторів виробництва; 
− зростання альтернативних витрат; 
− транспортні витрати; 
− міжнародна мобільність факторів виробництва; 
− використання елементів протекціоністської політики. 

Сумарно дія зазначених чинників призводить до того, що національні економіки, для яких є 
характерними максимальний ступінь спеціалізації і як наслідок – монокультурний експорт, як правило, 
належать до числа найменш розвинутих країн сучасного світу.     

Вплив міжнародної торгівлі на ціни факторів виробництва виникає внаслідок того, що не всі країни 
наділені факторами виробництва рівною мірою. В результаті створюються важливі передумови для формування 
системи міжнародного розподілу праці і встановлення між країнами взаємовигідних зовнішньоторгових 
зв’язків.  

Крім того, спеціалізація, що базується на міжкраїнових відмінностях у забезпеченості факторами 
виробництва, призводить до розвитку міжнародної торгівлі. Однак остання  по досягненні певного рівня буде, в 
свою чергу, сприяти поступовому вирівнюванню цін факторів виробництва і, відповідно – скороченню 
вказаних відмінностей.  

Міжнародна торгівля, формуючись на основі порівняльних переваг і міжкраїнового розподілу праці, по 
досягненні певного рівня створює ситуацію, коли зростання альтернативних витрат нівелює наявність 
порівняльних переваг. За цих умов подальший розвиток зовнішньоторгових зв’язків перестає приносити вигоди 
країнам-учасницям, стає збитковим.  

Значення транспортних витрат як чинника, що стримує розвиток торгівлі,  може бути більшим за 
значення наявності порівняльної переваги. Такі витрати дійсно здатні вплинути на встановлення меж 
спеціалізації і торгівлі, роблячи певну частину зовнішньоторгових операцій менш вигідними у порівнянні з 
виробництвом відповідної продукції всередині країни.  

Разом з тим, для прикордонних територій зовнішньоторгові операції можуть, саме внаслідок економії на 
транспортних витратах,  бути стимулюючим чинником.  

Значення міжнародної мобільності факторів виробництва підтверджується тим, що ряд чинників 
(зарубіжне інвестування,  міжнародна міграція робочої сили тощо) можуть виступати у якості доцільної 
альтернативи експорту (імпорту) готової продукції.  

Той факт, що певні види зовнішньоекономічної діяльності є субститутами, має значення, перш за все, для 
короткострокової перспективи. Зі зростанням проміжку часу проявляється компліментарна природа чинників, 
коли зовнішня торгівля створює додаткові передумови для зарубіжного інвестування, переплітається з ним і, в 
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свою чергу, отримує нові імпульси для розвитку в результаті міжнародної інвестиційної активності. 
Аналогічним чином можна говорити про компліментарність міграції робочої сили і міжнародної торгівля 
послугами.    

В сучасних світогосподарських умовах практично всі країни світу застосовують заходи протекціонізму в 
процесі регулювання зовнішньоекономічної діяльності. З певним спрощенням можна сказати, що 
претекціоністська політика, перш за все, спрямована на обмеження імпорту, що само по собі обмежує зовнішню 
торгівлю.   

Таким чином, викладені положення становлять теоретико-методологічну основу дослідження розвитку 
міжнародної економічної діяльності через розвиток міжнародної торгівлі і зумовлюють необхідність 
подальшого дослідження МЕД через форми співпраці держав між собою.   

 
РЕЗЮМЕ 
Целью данной статьи является  исследование теоретических основ развития международной экономической 
деятельности. 
РЕЗЮМЕ 
Метою даної статті є  дослідження теоретичних основ розвитку міжнародної економічної діяльності. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОРТОВИХ КОМПЛЕКСІВ РЕГІОНАЛЬНОМУ АСПЕКТІ 
 
І.М. Колєснік, начальник СМТЗ ДП  Бердянського державного торговельного порту, к.е.н.  ⋅  
 

I.  Вступ України в міжнародні транспортні організації і структури, ратифікація ряду міжнародних 
угод, конвенцій та інших документів з питань транспортних систем і перевезень стало першим кроком, з якого 
почалася інтеграція транспортно-дорожнього комплексу України в міжнародну транспортну систему. 

Розвиток ринкових відносин в Україні, перетворення, що мають місце в її економіці в зв'язку зі змінами 
форм власності в багатьох галузях народного господарства, вимагають вирішення важливих проблем у сфері 
управління розвитком і функціонуванням підприємств. Це стосується, у першу чергу, необхідності посилення 
ролі економічних методів господарювання, використання нових методичних підходів в організації, плануванні, 
прийнятті управлінських рішень в умовах ринкових відносин у портах. 

Тому, в даний час є актуальною розробка науково-методичних основ управління розвитком і 
використанням виробничих потужностей портових комплексів на рівні регіонів, маючи на увазі підвищення 
ефективності використання промислового потенціалу регіонів за рахунок застосування гнучкого менеджменту, 
поліпшення територіальної організації, упровадження заходів інноваційного характеру, розвитку логістичного 
аспекту виробництва та спеціалізації підприємств. 

Процес роздержавлення майна, формування на його основі нових економічних відносин дозволить 
провести демонополізацію економіки галузі й створити нормальне конкурентне середовище. Але морський 
транспорт має свою специфіку, тому необхідний диференційований підхід до об'єктів роздержавлення. 

Попит на послуги транспорту багато в чому залежить від розвитку наявних у регіоні видів транспорту, 
ступеня їхньої інтеграції в єдину систему, рівня тарифів за видами транспорту, асортименту і якості послуг, 
наданих можливим клієнтам. Питома вага транспортних послуг з розвитком ринкової економіки та її 
інфраструктури, як правило, зростає, і це характерно практично для всіх країн.  

Робота в даному аспекті пов'язана з Урядовою програмою економічного і соціального розвитку України 
до 2010р., Концепцією розвитку морського і річкового транспорту України до 2010р. з урахуванням основних 
напрямків, Програмою соціально-економічного розвитку морських торговельних портів України до 2010р., 
затвердженої Колегією  Мінтрансу №10 від 18.02.02, Указом Президента України від 25.05.01р. "Про прийняття 
Концепції державної регіональної політики", "Стратегією розвитку морських портів України на період до 2015 
року", що затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. N 1051-р. 

У процесі дослідження автори спиралися на наукові розробки вітчизняних і закордонних учених щодо 
макроекономічних, галузевих та інноваційних аспектів формування регіональної політики і розвитку 
                                                           
© Колєснік І.М., 2009 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 174

транспортного забезпечення регіональних і міжнародних зв'язків: В. Чекаловця, Н. Примачева, М. Дергаусова, 
Ю. Макогона, П. Гудзь [1,2,3,4,5]. 

II. Наукова ідея роботи полягає у визначенні ефективних напрямків та виділенні основних аспектів 
розвитку портів на базі регіонального співробітництва та міжнародних зв’язків з використанням потенціалу 
регіонів України та розвитку інфраструктурних взаємозв’язків у припортових промислових та 
сільскогосподарських зонах на прикладі функціонування недержавних операторів на ринку портових послуг. 

Досягнення мети та її реалізація вимагають розгляду даного питання з позицій аналізу основних 
складових при визначенні напрямків розвитку портів, встановлення принципових підходів до формування і 
реалізації стратегії розвитку спеціалізованих портових комплексів, оцінки стану і тенденцій розвитку основних 
споживачів портових послуг у контексті їхнього впливу на структуру і стан експортного та імпортного 
потенціалу регіону. 

Предметом дослідження в даному випадку є механізм формування конкурентного розвитку 
промислових підприємств та морських портів на регіональному рівні. Об'єктом дослідження виступає комплекс 
операцій, що оптимізують взаємодію портових комплексів і учасників регіонального і зовнішнього ринку.  

III.  Регіональну економічну політику відносять до сфери мезоекономіки, що містить у собі 
високоагреговані економіко-політичні явища і процеси, які протікають у середовищі, що знаходиться на 
проміжному рівні між мікро і макроекономікою, або між окремим підприємством і економікою країни. 
Абсолютна більшість дослідників розцінюють регіональну економічну політику як свідому цілеспрямовану 
діяльність державної і/або муніципальної влади [6]. 

З позиції сьогодення конкурентний регіоналізм розуміється як складова інтеграційних процесів. 
Внутрішні регіони в умовах відкритості економіки, що зростає, можуть бути ідентифікованими на двох рівнях: 
державному та місцевому (локальному) [7]. Якщо взяти до уваги те, що європейські регіони знаходяться під 
впливом не тільки внутрішніх імпульсів, а й зовнішніх (в межах ЄС), то природно, що виникає необхідність 
розглядати їх як складові не лише національної але й наднаціональної економічної системи.  

Говорячи про регіональну конкурентоспроможність, треба мати на увазі, що в сучасних умовах регіон 
виступає як "...підсистема інформаційного суспільства чи як безпосередній учасник інтернаціоналізації та 
глобалізації економіки". Регіон є відкритою поліструктурною суспільно-територіальною системою, що має 
велику кількість зв'язків із іншими економічними утвореннями подібного рангу (регіонами), які визначають 
існування системи вищого порядку (держави). 

М. Портером у 90-х роках XX ст. була започаткована парадигма регіональної  конкуренції, що 
випливала із глобальної стратегії конкурентних переваг країн. Він досить чітко сформулював ідею 
внутрішнього благополуччя регіону, яке, на його думку, знаходиться у великій залежності від продуктивності 
праці у галузях спеціалізації, які властиві регіону. Важливими передумовами підвищення регіональної 
конкуренції М. Портер вважає наявність високих  технологій   (технологій   високих   можливостей),   якість   
сфери   послуг  (сервіс, транспортна інфраструктура, освіта тощо), підтримуюча діяльність уряду 
(національного та місцевого) та інші менш значущі чинники, сукупність яких визначає соціально-економічне 
зростання регіонів, підвищення їх конкурентоспроможності [8]. 

Регіони, які мають окремі значні переваги (наявність ресурсів, науково-освітнього потенціалу та ін.), 
створюють умови, при яких розміщення в них виробництва дозволяє останнім знизити витрати і конкурувати 
на світових і внутрішніх ринках. 

Наступний напрямок - це можливості інтеграції, які закладені в стратегію розвитку кожного регіону. 
Фактично мова  йде про проведення регіональної політики підвищення конкурентоспроможності регіонів на 
двох рівнях - національному і регіональному. 

Ринкова економіка стимулювала раціональне господарювання у виробництві і  транспорті, з'явилися 
тенденції їхнього структурного злиття. Глобалізація сприяла поділу сфери виробництва за регіонами світу в 
залежності від макроекономічних умов залучених держав. 

Транспорт став частиною виробництва з реалізацією постачань "від дверей до дверей точно в термін", 
що особливо важливо при необхідності скорочення сировинних запасів. При цьому різко зросла роль 
інформованості і необхідності логістичного управління глобальною економікою. Зросла роль змішаних 
перевезень, знадобились транспортні коридори, обладнані всім необхідним для прискорення просування 
вантажів між регіонами. 

Особливу роль придбали порти і транспортні термінали - синергетичні вузли підготовки і просування 
вантажопотоків. У ринковій економіці формується нова роль порту - транспортно-логістичного термінала - 
комерційного центра транспортних послуг, а також у порту з’являється можливість одержання доданої вартості 
від різних видів доробки вантажів аж до розвитку промислових зон і надання екологічних послуг не тільки по 
обслуговуванню транспорту, але і екологізації вантажопотоку. 

У цьому змісті в портів України є шанс стати великими портово-комерційними центрами на 
перетинанні і стиках мережі міжнародних транспортних коридорів і відповідно брати участь у міжнародних 
транзитних перевезеннях. При цьому в залежності від економічних умов у різних регіонах країни відбувається 
процес переміщення виробничої бази з місць зародження і споживання продукції в портово-промислові зони, де 
і реалізується функція порту, як комерційного центра транспортно-логістичних послуг. У таких центрах 
відбувається проміжна обробка вантажопотоків, аж до створення проміжного продукту, що скорочує 
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транспортно-логістичні витрати в ціні продукції і загальне екологічне навантаження на навколишнє 
середовище. 

Враховуючи суттєвий вплив, що привносить транспортна галузь у розвиток конкурентоспроможності 
та, відповідно, у розвиток інтеграційної взаємодії регіону з іншими країнами, постає питання раціонального 
поєднання співпраці державного і приватного сектору в межах порту. Але, регулюючі механізми для 
недержавних компаній на ринку портових послуг на сьогодні не затверджені законодавчо. Співвідношення 
обсягів вантажопереробки портами та підприємствами різних форм власності можна відстежити за допомогою 
аналізу показників за 2005-2008 роки (Рис.1). 
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Рис.1 Частка недержавних стивідорних компаній у сумарному вантажообігу 

портів  і терміналів у 2005-2008 роках, % [9] 
Причому в багатьох державних портах сьогодні працюють приватні стивідорні компанії, результати 

діяльності яких замасковані в сумарному показнику кожного конкретного порту, що також вигідно держпортам 
як додаток у їхній звітності. У результаті в сумарному вантажообігу портів і терміналів України 2008 року 
(187,6 млн тонн) на частку 77-ми недержавних стивідорних компаній, що переробили більше 90 млн тонн, 
доводиться 48 %. У порівнянні з попередніми періодами маємо показник росту частки недержавного сектора, 
що працює найчастіше на площах і з частковим використанням потужностей державних структур. Що є 
однозначним показником напрямку розвитку портів до приватного сектора. Найімовірніше й прийняття Закону 
„Про порти” всіляко відкладається з відповідною метою. 

Специфіка роботи недержавних операторів складається в їх самодостатності. Як правило їх засновники 
мають вагомий промисловий потенціал, власні кошти та вантажні лінії (потоки), розвинуту транспортну 
інфраструктуру між підприємствами, високий науково-технічний потенціал. 

Великі холдінги об’єднують підприємства практично всіх основних галузей промисловості, серед яких 
ведуче місце займають електроенергетика, металургія, машинобудування, металообробка і хімія. Наприклад, 
основу промисловості Запорізького регіону складають металургійний і енергетичний комплекси, де 
виробляється 12,1% загального обсягу чавуна, 14% сталі, 15,6% готового прокату, 11,9% коксу. 

Підприємства області є одними з лідерів серед українських регіонів за обсягами зовнішньої торгівлі. 
Значна частина продукції флагманів запорізької індустрії, таких як відкриті акціонерні товариства 
"Запоріжсталь", "Дніпроспецсталь", "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", 
"Запоріжтрансформатор", "Мотор Січ", спрямована на експорт.  

Річний обсяг зовнішньоторговельного обороту Запорізької області складає майже $2 млрд. Запорізька 
область є чітко вираженим експортно-орієнтованим регіоном, обсяг експорту якого за підсумками 2008 року 
перевищує більш ніж у 2 рази обсяги імпортних закупівель. За обсягами експорту Запорізька область займає 
четверте місце серед регіонів України.  

Більш 100 підприємств області постійно здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Партнерами 
області в зовнішній торгівлі є більш 100 країн світу.  

У загальній структурі експорту регіону більш половини складають чорні метали, друге і третє місце 
займає продукція кольорової металургії і машинобудування. Найбільші обсяги експортних постачань товарів і 
послуг направляються в Російську Федерацію, Туреччину, Китай, Угорщину, Німеччину і Польщу.  

Майже чверть всіх імпортних закупівель області приходиться на мінеральне паливо, нафту і 
нафтопродукти. Також важливою статтею імпортних закупівель є механічне устаткування і запасні частини до 
нього, частка яких складає більш 10%. 

Серед імпортерів найбільшу питому вагу постачань мають Туркменістан, Німеччина, Словаччина, 
США, Бєларусь, Польща, Китай, Узбекистан. 

Останнім часом  усе динамічніше змінюється товарна номенклатура експорту убік  збільшення 
наукомісткої і високотехнологічної продукції з високим ступенем переробки. Цей процес  незворотньо веде до 
географічної диверсифікованості зовнішньої торгівлі. Особливо динамічно розвивається сфера двостороннього 
співробітництва з країнами близького і далекого зарубіжжя.  

Особливе місце в зовнішньоекономічних відносинах займає Російська Федерація. Географічна 
близькість, історично сформовані торгово-економічні і гуманітарні зв'язки, наявність підприємств із 
технологічно взаємозалежним виробництвом і інфраструктурою, роблять співробітництво області з регіонами 
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Російської Федерації життєво необхідним для обох держав. Протягом  останнього років були підписані Угоди 
про торгово-економічне, науково-технічне  і культурне співробітництво з 11 регіонами Російської Федерації, 
ведеться подальша робота в напрямку розробки і реалізації конкретних проектів у рамках цих угод.  

Аналогічні угоди були підписані з містом Бургас (Болгарія), містом Чунцін (Китайська Народна 
Республіка), Карагандинською областю (Республіка Казахстан). Ведуться переговори про встановлення 
співробітництва і підписанні угод з регіонами Австрії, Німеччини, Бельгії, Польщі, Узбекистану, 
Азербайджану, і Ірану [10]. 

Наприкінці 2008 року продаж зернових в усім світі через фінансову кризу знизився. Останнім часом 
почалося пожвавлення торгівлі і зростання ціни. Ця тенденція буде зберігатися, насамперед, у зв'язку з 
несприятливими прогнозами виробництва зерна у світі. Посівні площі під пшеницю у світі скорочуються з 225 
до 222 млн га. В абсолютних цифрах це означає зменшення врожаю на 12-15 млн тонн. 

У Європі в 2009-2010 маркетинговому році збір пшениці зменшиться на 5 %. Арабські країни 
переживають посуху. Кризу переживає АПК Аргентини. У світовій житниці - Австралії - посуха, пожежі. При 
цьому щороку, по даним ООН, світова потреба в зерні росте приблизно на 1%. Так що, в України є серйозний 
шанс вийти в лідери. 

Треба зауважити, що спеціалізація портів вимушено районована в залежності від напрямку діяльності 
інвестора, що апріорі відповідатиме спеціалізації підприємств прилеглих територій. Як приклад розглянемо 
залежність експортної переробки хлібних вантажів від загальної врожайності (Рис.2). 
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Рис.2 Структура переробки хлібних вантажів у морських торговельних 

портах України, тис. т [11] 
З боку вигідності співпраці портів з промисловістю регіонів можна виділити винятковий вплив на 

зростання продуктивності праці на морському транспорті районування і раціоналізації морських сполучень, що 
відкривають колосальні резерви підвищення продуктивності праці за рахунок організації вантажопотоків і 
доцільної на цій основі спеціалізації флоту і портів. 

IV. На сучасний момент є серйозні фактори, що перешкоджають розвитку морегосподарського 
комплексу. Серед них – відсутність основного закону галузі і як слідство неефективна псевдо державна форма 
власності на засоби виробництва, нечіткість законодавства в питаннях власності на землю, відсутність 
серйозних можливостей українських банків для довгострокового кредитування морського транспорту, кризовий 
стан більшості українських судноплавних і суднобудівних компаній, відсутність чіткої державної політики 
стосовно розвитку портів. 

Все це позбавляє морську галузь можливості проводити ефективну інвестиційну політику, як у 
судноплавстві, так й у портовому будівництві. Найважливішою умовою подолання негативної дії зазначених 
факторів може стати зміна форми власності на об'єкти берегової інфраструктури морського транспорту. 

Сучасний порт - це не різновид суб'єкта господарської діяльності. Він несе в собі функцію державного 
регулювання судноплавства. Формулювання, які фіксує правовий статус морського порту в ст. 73 «Кодексу 
торговельного мореплавання України», звужують й однобоко відображають це поняття. Вони просто не 
відповідають реаліям сьогоднішнього часу, коли транспортні підприємства, призначені для обслуговування 
судів, далеко вже не всі державні. 

В Україні довгий час безуспішно намагаються прийняти закон про порти. Тим часом, на морському 
узбережжі різними шляхами, з дозволами й без них іде будівництво морських перевантажувальних комплексів, 
інвесторами яких, як правило, є приватні підприємці. 

У результаті проведення ринкової трансформації економічної системи повинна значно підвищитися 
конкурентоспроможність регіонів України на основі формування підприємств матеріального виробництва і 
сфери послуг, з врахуванням існуючих конкурентних переваг. Це буде сприяти конкурентоспроможності 
національної економіки України, здатної інтегруватися до європейського світового економічного простору. 
 
РЕЗЮМЕ 
Рассмотрены актуальные вопросы управления развитием производственных мощностей портовых комплексов с 
целью повышения конкурентного потенциала регионов. Определены эффективные направления развития 
регионального сотрудничества и международных связей с использованием портового потенциала регионов 
Украины и развития инфраструктуры в припортовых промышленных и сельскохозяйственных зонах на 
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примере переработки зерновых грузов в 2008 году. С учетом анализа динамики грузопереработки 
негосударственными операторами предложены мероприятия по повышению производительности портовой 
системы Украины.  
РЕЗЮМЕ 
Розглянуті актуальні питання управління розвитком виробничих потужностей портових комплексів з метою 
підвищення конкурентного потенціалу регіонів. Визначено ефективні напрямки розвитку регіонального 
співробітництва та міжнародних зв’язків з використанням портового потенціалу регіонів України та розвитку 
інфраструктури у припортових промислових зонах на прикладі переробки зекрнових вантажів у 2008 році. З 
урахуванням аналізу динаміки вантажопереробки недержавними операторами запропоновано заходи по 
підвищенню продуктивності портової системи Украйни.  
SUMMARY 
The urgent questions of management of development of capacities of port complexes are considered with the purpose of 
increase of competitive potential of regions. The effective directions of development of regional cooperation and 
international communications with use of port potential of regions of Ukraine and development of an infrastructure in 
industrial and agricultural zones on an example of processing of grain cargoes in 2008 are determined. In view of the 
analysis of dynamics the not state operators offer measures on increase of productivity of port system of Ukraine. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РИНКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 
 
О.Є. Рожук, Тернопільський національний економічний університет  ⋅  

 
Міжнародний туризм – важлива складова зовнішньоекономічної діяльності кожної держави світу, 

водночас – це одна з найбільших и високодоходніших галузей світової економіки. У багатьох країнах 
міжнародний туризм є провідною галуззю економіки, надійним джерелом поповнення бюджету. При цьому 
іноземний туризм як важливе джерело валютних доходів держави і найвигідніша форма експорту послуг  дає 
можливість успішно вирішити багато соціально-економічних питань у тих країнах, в яких успішно 
розвивається ця галузь. Частка туристичних послуг в обсягах доходів від загальної світової торгівлі становить 
приблизно 7%, вдвічі перевищуючи в абсолютному розмірі обсяги доходів  від торгівлі металопродукцією. [4, 
с.25-26] 

Метою даної статті є дослідження теоретичних основ функціонування ринку міжнародного туризму.   
На початку ХХІ ст. міжнародний туризм набув світового значення, внаслідок чого утворився світовий 

туристичний ринок. Розвиток міжнародного туризму здійснює позитивний вплив на соціально-економічний 
розвиток країн та їх регіонів (рис.1).  

Первинний ефект виникає внаслідок витрат іноземних туристів у країні перебування – збільшуються 
доходи фірм, зайнятість в туристичному бізнесі. Опосередкований ефект виникає внаслідок збільшення попиту 
з боку туристичного сектору економіки на товари і послуги постачальників, що спричиняє зростання доходів у 
                                                           
© Рожук О.Є., 2009 
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суміжних галузях економіки. При цьому зростають доходи населення, прямо або опосередковано пов’язаного з 
туристичним бізнесом, що призводить до зростання споживчого попиту – виникає вимушений ефект. 
Опосередкований і вимушений ефект в комплексі утворюють вторинний ефект розвитку туристичного бізнесу.  

Основними формами міжнародного туризму є такі: [1, с.179-180]  
− естетичний туризм, зміст якого полягає в подорожах з метою відвідування історичних і 

культурних пам’яток, музеїв, концертних залів і театрів; 
− етнічний туризм, метою якого є відвідування родичів, земляків, які мешкають за кордоном; 
− спортивний і екстремальний туризм; 
− освітній туризм – з метою вивчення іноземної мови і т.п.; 
− діловий туризм – подорожі з метою обміну діловим досвідом, на презентації і ярмарки; 

 

 
Рис. 1. Вплив туризму на соціально-економічний розвиток країни та її регіонів. 

− науковий туризм -  включає поїздки на стажування в навчальні і наукові заклади, 
відвідування наукових конференцій, симпозіумів, а також бібліотек; 

− рекреаційний туризм – передбачає відпочинок і лікування; 
− екологічний туризм – відвідування місць з природою, яка є відносно збереженою від 

впливу цивілізації.  
Міжнародний туризм є однією із найбільш перспективних сфер міжнародних економічних відносин, що 

характеризується збільшенням  щорічної суми доходів. Причинами зростання обсягів туристичної діяльності в 
світі є такі:  

− зростання добробуту населення країн світу – найбільш активною групою населення, яка 
здійснює зарубіжні подорожі, є особи пенсійного віку; 

− зростання масштабів студентського туризму як результат розвитку міжнародних освітніх 
зв’язків; 

− зростання кількості вільного часу у працюючого населення внаслідок зменшення 
тривалості робочого тижня і збільшення тривалості відпусток. 

Аналіз стану міжнародного туризму зазвичай базується на врахуванні показників туристських потоків і 
туристських доходів і витрат. Для кожного з них Всесвітня туристична організація (міжурядова організація, 
заснована у 1975р., до якої входять понад 120 країн) розробила перелік основних показників. Найважливішим 
показником туристських потоків є кількість прибуттів (arrivals) – кількість зареєстрованих відвідувачів тієї чи 
іншої країни, які не є її резидентами, за певний проміжок часу, зазвичай за рік. Усіх їх можна поділити на 
одноденних відвідувачів і туристів (відвідувачів, що перебувають у країні призначення понад одну ніч).  

Показники вимірювання прибуттів і міжнародному туризмі наведено у табл.1.  
Відповідно до даних табл.1, показники вимірювання прибуттів у міжнародному туризмі поділяються на 

та такі категорії: 
− TF – прибуття міжнародних туристів, облік яких ведеться на кордоні (за винятком одноденних 

відвідувачів); 
− VF – прибуття міжнародних відвідувачів,  облік яких ведеться на кордоні (враховуючи туристів та 

одноденних відвідувачів); 
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− TCE – прибуття міжнародних туристів, облік яких ведеться в колективних туристичних закладах; 
− THS – прибуття міжнародних туристів, облік яких ведеться в готелях і подібних закладах. 

Таблиця 1 
Показники вимірювання прибуттів у міжнародному туризмі [2, с.53] 

Об’єкт Показник Місце обліку Коментарі 
Відвідувач Прибуття На кордоні 

На кордоні 
 

У готелях та подібних 
закладах 

Турист Прибуття 

У колективних 
туристичних закладах 

Не враховуються поселення у 
приватному секторі. Рахується 
кожне нове поселення в іншому 
закладі розміщення 

 
При вимірюванні прибуттів у міжнародному туризмі надається перевага обліку на кордоні. Однак 

оскільки турист за рік може здійснити декілька подорожей, або протягом однієї поїздки відвідати кілька країн, 
фактична кількість туристів є меншою за кількість прибуттів.  

Окрім об’єктивних показників, що аналізуються, необхідно додавати також суб’єктивні характеристики – 
тривалість спільної роботи партнерів, доброзичливість персоналу, умови в готелі, кваліфікація виконавців і 
професійний рівень керівництва тощо. 

При цьому необхідно враховувати, що хоча турпродукт створюють і переважно реалізують на 
туристичному ринку туроператори, система реалізації турпродукту передбачає використання послуг 
посередників – тур- агенцій – з метою поширення впливу на певному ринку з мінімальними витратами. Дана 
схема отримала назву вертикальної інтеграції на туристичному ринку. Горизонтальна інтеграція 
спостерігається на туристичному ринку, коли при взаємодії суб’єктів малого та середнього підприємництва 
відбувається реалізація дрібнооптових партій турпродукту (рис.2). При дослідженні ринку посередників 
необхідно звернути увагу, насамперед, на потенціал фірми або спроможність охопити певний споживчий 
ринок. 

 

 
Рис.2. Вертикальна і горизонтальна інтеграція в туризмі [4, с.113] 

В результаті розвитку процесів горизонтальної та вертикальної інтеграції на міжнародному ринку 
туристичних послуг відбувається інтенсивне впровадження глобальних комп’ютерних систем бронювання та 
резервування. Прикладом функціонування таких систем є утворення глобальних систем бронювання готелів 
CRS, об’єднання готельних систем GDS, Amadeus, Galileo International, SABRE, WORDWSPAN в рамках 
THISCO’s Ultra Switch (стандартного інтерфейсу компанії THISCO – об’єднання найбільших готельних 
компаній світу, що утворилось в 90-х роках ХХ стих готелів, і до якого входять 28 тис. найбільших готелів), яке 
базується на використанні міжнародних конкурентних переваг зазначених суб’єктів туристичного ринку. Така 
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система є доступною для всіх інших тур- операторів та агенцій, які прагнуть запропонувати споживачам 
потрібний ТУП з максимальною обопільною вигодою.    

Одним із напрямків використання міжнародних конкурентних переваг туристичних галузей країн на 
міжнародному ринку туристичних послуг є оцінювання конкурентного середовища, яке передбачає визначення 
конкурентів, їх цілей, стратегій і можливостей у конкурентній боротьбі (табл.2). Конкуренція на міжнародному 
ринку туристичних послуг є наслідком розвитку світової економічної системи, як результат - зростання 
чисельності туристичних підприємств. Її врахування є тим більш важливим, що конкуренція за ціновою 
ознакою перетворюється на якісну, коли основна увага переміщується зі змістовності, комфортності дозвілля, 
співвідношення  

Таблиця 2 
Етапи оцінювання конкурентного середовища на ринку туристичних послуг [3, с.167-169] 

Етапи дослідження  Мета дослідження  
1. Загальна характеристика внутрішнього рину обраної для 
аналізу країни (економічні, соціальні, політико-правові, 
екологічні аспекти) 

Оцінка внутрішнього середовища 
туристичної діяльності країни-партнера 

2. Ступінь інтегрованості ринку цієї країни у світову 
економіку  

Оцінка зовнішнього середовища 
туристичної діяльності країни-партнера 

3. Туристично-рекреаційні ресурси: 
3.1) природно-рекреаційні ресурси і блага; 
3.2) культурно-історичні ресурси; 
3.3) етнокультурні ресурси; 
3.4) туристично-рекреаційне руйнування (картосхема) 

Оцінка туристичної привабливості країни-
партнера за наявністю абсолютних переваг н  
світовому, макрорегіональному і 
субрегіональному ринках 

4. Сфера гостинності: 
4.1) класифікація засобів розміщення, поширених в індустрії 
туризму країни, їх потужність, насиченість ринку країни 
потужностями цієї галузі; 
4.2) рівень розвитку і територіальні диференціація сфери 
гостинності; визначення елементів територіальної структури; 
4.3) цінова кон’юнктура, додаткові послуги й оцінка 
пропозиції послуг гостинності    

Оцінка стану й рівня розвитку індустрії 
туризму країни  

5. Територіальна організація ринку пропозиції країни-
партнера: 
5.1) доповнити картосхему туристично-рекреаційного 
районування транспортною інфраструктурою і синтезованою 
інформацією про стан сфери гостинності; 
5.2) скласти картосхему, яка відображає територіальну 
структуру пропозиції – туристичні центри, курортні райони і 
зони в межах інтегрального туристично-рекреаційного 
районування   

Визначення територій пріоритетного 
розвитку туризму та їх спеціалізації на 
видових і територіальних ринках країни. 
Визначення територій потенційного 
розвитку туризму 

6. Аналіз туристичного продукту, пропонованого в країні, 
обраній для дослідження, на міжнародному ринку: 
6.1) комплексність і взаємозамінність складових; 
6.2) якісні параметри і програмне забезпечення; 
6.3) кон’юнктура за співвідношенням ціна/якість  

Оцінка наявності відносних переваг на 
ринку туристичних послуг. Оцінка 
конкурентних переваг пропозиції 
туристичного продукту  

7. Оцінка туристичного процесу: 
7.1) динаміка туристичних потоків; 
7.2) структура (географічна, мотиваційна, видова, споживча) 
туристичних потоків іноземного і зарубіжного туризму; 
7.3) сальдо туристичного балансу і тенденцій його зміни  

Визначення місця країни на світовому і 
міжрегіональному ринках туристичних 
послуг. Оцінка участі в міжнароднму 
туристичному процесі і характеру цієї участі 
за експортними/імпортними зв’язками. 
Визначення основних партнерів у сфері 
міжнародного туризму. 

8. Стан двосторонніх відносин країни: 
8.1) політико-правові і економічні відносини, наявність 
двосторонніх і багатосторонніх угод у сфері туризму; 
8.2) туристичні формальності – митниці, візові, страхування, 
обміну валюти і т.п.. 

Оцінка умов і чинників, які стимулюють або 
лімітують розвиток туристичного процесу 
між країнами 

9. Характеристика туристичного процесу: 
9.1) динаміка і величина потоків, сальдо туристичного 
обміну між країнами, сезонність та інші характеристики; 
9.2) комфортність подорожі – види транспортних сполучень, 
прямі і непрямі зв’язки, параметри транспортних засобів, які 
використовуються, їх місткість і комфортність, частота 

Визначення сучасного стану туристичних 
обмінів і експортних/ імпортних відносин у 
сфері туризму між країнами-партнерами  
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Етапи дослідження  Мета дослідження  
рейсів, їх тривалість і вартість  
10. Освоєність туристичними фірмами туристичного рику 
країни: 
10.1) доступність туристичного продукту – наявність і якість 
рекламного забезпечення; 
10.2) локалізація туристичних фірм у просторі міста, їх 
територіальна організація щодо потоків і концентрації 
споживачів; 
10.3) умови бронювання послуг транспорту, розміщення і 
додаткових послуг; 
10.4) цінова доступність на кон’юнктурі ринку пропозиції 
туристичного продукту країни-партнера 

Оцінка пропозиції туристичного продукту 
країни-партнера на туристичному ринку 
України і його конкурентоспроможності. 
Визначення перспектив розвитку 
двосторонніх відносин між країною-
партнером і Україною та напрямків їх 
удосконалення (новий вигляд, форми, 
райони і т.п.).   

 
ціна/якість. Таким чином, за умови розвиненого туристичного ринку, перевагу надають методу нецінової 
конкуренції, який полягає у виокремленні товару (послуги) серед товарів-конкурентів, наданні йому унікальних 
для покупця властивостей, підвищенні рівня обслуговування, розвитку прогресивних форм збуту, 
вдосконаленні структури і функціональних сторін діяльності фірми, урахуванні специфіки попиту покупців аж 
до рівня індивідуальних запитів. Заради цього конкуренти вдаються до продукування і надання нових послуг, їх 
удосконалення,  підвищення якості, надання додаткових послуг і гарантів обслуговування, що настають після 
продажу. 

Таким чином, предметом найбільшої конкуренції в туристичній діяльності є: 
- ціна; 
- авторитет фірми; 
- якість обслуговування. 
Одночасно слід враховувати, що найбільше значення для розвитку туризму в певній країні має наявність 

у неї рекреаційних ресурсів, до числа яких належать: 
− наявність морського узбережжя з відносно м’яким кліматом; 
− можливість організації гірськолижних курортів; 
− існування джерел з мінеральною водою; і лікувальними грязями; 
− архітектурні і інші пам’ятки.  

До переліку зовнішніх чинників конкурентної переваги туристичної організації належать такі (табл.3):    
1) рівень конкурентоспроможності країни; 
2) рівень конкурентоспроможності регіону; 
3) відвертість суспільства і ринків; 
4) науковий рівень управління економікою країни, області, регіону тощо; 
5) національна система стандартизації і сертифікації; 

Таблиця 3 
Перелік зовнішніх чинників конкурентної переваги туристичної організації [3, с.158-160] 

№ 
п/п 

Зовнішні чинники конкурентних переваг 
організації 

Основні заходи щодо досягнення і використання 
конкурентної переваги 

1. Рівень конкурентоспроможності країни Організація в країні високого рівня 
конкурентоспроможності або підвищення 
конкурентоспроможності своєї країни 

2. Рівень конкурентоспроможності регіону Заходи щодо підвищення конкурентоспроможності регіону 
або виходу з нього в інший, більш конкурентоспроможний  

3.  Відвертість суспільства і ринків Розвиток міжнародної співпраці та інтеграції, міжнародної 
вільної конкуренції  

4. Науковий рівень управління економікою 
країни, області, регіону тощо 

Застосування економічних законів функціонування 
ринкових відносин, законів організації у статистиці, 
підходів до управління різноманітними об’єктами, методів 
управління на всіх рівнях ієрархії 

5.  Національна система стандартизації і 
сертифікації 

Активізація роботи в цій сфері, посилення контролю 
дотримання міжнародних стандартів і угод, правове 
забезпечення гармонізації з міжнародною системою 

6. Державна підтримка розвитку людини Створення єдиних національних інформаційних центрів за 
сферами або галузями народного господарства, які 
відповідають новітнім вимогам науки і техніки 

7.  Якість інформаційного забезпечення 
управління на всіх рівнях ієрархії  

Оберігати навколишнє природне середовище, підвищувати 
якість середовища проживання і розвивати конкурентні 
переваги в цій сфері. Комплексно формувати і 
реалізовувати ринкові відносини 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 182

№ 
п/п 

Зовнішні чинники конкурентних переваг 
організації 

Основні заходи щодо досягнення і використання 
конкурентної переваги 

8. Виробнича структура туристичної 
організації 

Проектувати організації на основі гнучких виробничих 
систем, автоматизованих модулів і систем 

9.  Місія організації Муся повинна включати оригінальну  ідею, ексклюзивну 
сферу діяльності, конкурентоспроможний продукт  

10. Структура туристичної організації Організаційна структура повинна ґрунтуватись на основі 
дерева цілей організації з горизонтальною к ординацією 
всіх видів робіт менеджером з конкретного товару 
(проблемно-цільова організаційна структура) 

11. Спеціалізація і концентрація надання 
туристичних послуг 

Здійснювати проектування надання туристичних послуг на 
основі принципів раціоналізації, використовуючи методи 
модулювання 

12. Надавачі туристичних послуг  Постійно аналізувати конкурентне середовище, кількість 
надавачів туристичних послуг, силу конкуренції між ними, 
їх конкурентоспроможність  

13. Облік і аналіз використання всіх видів 
ресурсів за всіма стадіями життєвого циклу 
великих об’єктів організації.  

Стимулювання проведення подібного аналізу, оскільки в 
майбутньому економія ресурсів при наданні туристичних 
послуг буде пріоритетним напрямом діяльності туристичної 
організації чинником конкурентної переваги     

14. Прогнозування політики ціноутворення і 
ринкової інфраструктури.  

Для збереження цієї переваги необхідно за своїми товарами 
аналізувати  дію законів попиту, пропозиції, 
конкурентоспроможності тощо  

 
6) державна підтримка розвитку людини; 
7) якість інформаційного забезпечення управління на всіх рівнях ієрархії; 
8) виробнича структура туристичної організації; 
9) місія туристичної організації; 
10) структура туристичної організації; 
11) спеціалізація і концентрація надання туристичних послуг; 
12) надавачі туристичних послуг;  
13) облік і аналіз використання всіх видів туристичних ресурсів за всіма стадіями життєвого циклу 

великих об’єктів організації; 
14) прогнозування політики ціноутворення і ринкової інфраструктури туристичного ринку.    
Оцінювання власних конкурентних позицій передбачає наявність інформації про місткість певного ринку 

туристичних послуг (видового, споживчого або територіального). Відповідно конкурентоспроможність 
оцінюється або з позицій діючого суб’єкта ринку, або з позицій виходу на певний ринок.  

Визначення місткості туристичного ринку (регіонального, національного, міжнародного) спирається на 
інформацію про загальний обсяг туристичних послуг, які були реалізовані на ньому продовж певного часу (за 
рік або сезон). Оцінюючи ємність ринку, треба враховувати властивості пропонованого туристичного продукту 
і діючих цін. У цьому показнику опосередковано відображається попит і ринкові умови. Але слід враховувати, 
що значні обсяги діяльності можуть вказувати не лише на наявний попит, а й перенасиченість такого ринку 
пропозицією, що ускладнює конкурентну боротьбу і потребує додаткових витрат на заходи щодо посилення 
конкурентних позицій. [3, с.166]  

Незначні обсяги діяльності на обраному ринку, з одного боку, можуть свідчити про ризикованість такого 
вибору, оскільки витрати на розробку і впровадження туристичного продукту можуть не окупитись через 
незначний попит, з іншого боку, це може вказувати на невідпрацьованість цього напрямку і необхідність більш 
інтенсивних дій з впровадження власного туристичного продукту. [3, с.167-168] 

Перспективність діяльності на міжнародному туристичному ринку підтверджується даними Світової 
туристичної організації, відповідно до прогнозів якої в ХХІ ст. туризм стане найважливішою рушійною силою 
світового розвитку, сприяючи зростанню ВВП країн і переміщуючи частину прибутків з країн з більш високим 
рівнем економічного розвитку до менш розвинутих країн світу через здійснення інвестицій, створення робочих 
місць тощо. 

Необхідно також враховувати що найкращі умови для розвитку економіки послуг мають країни з 
ліберальною моделлю соціально-економічного устрою, що забезпечує високий рівень економічної 
самостійності бізнесу, ефективну дію законів конкуренції та інших ринкових механізмів у суспільній та 
некомерційній сферах при доцільному рівні державного регулювання, сприяє гнучкості та мобільності 
економіки, полегшує її своєчасну адаптацію до швидких змін технологій та ринкового середовища, призводить 
до раціональної алокації ресурсів та їх ефективного використання на всіх рівнях господарювання.  

Одночасно досвід США, Великобританії, Канади, Ірландії та інших країн свідчить, що ліберальну модель 
соціально-економічного розвитку не можна розуміти лише як модель домінування сфери послуг в економічні 
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структурі. Для неї більш характерними є технологічна і структурна складність, висока наукомісткість, здатність 
швидко адаптуватись до позитивних змін на внутрішньому і зовнішньому ринках.  
 
РЕЗЮМЕ 
Метою даної статті є дослідження теоретичних основ функціонування ринку міжнародного туризму.   
РЕЗЮМЕ 
Целью данной статьи является  исследования теоретических основ функционирования рынка международного 
туризма. 
SUMMARY 
The purpose of given article is researches of theoretical bases of functioning of the market of the international tourism. 
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Н.В. Борматенко, главный специалист ООО «Социальные технологии»,  г. Днепропетровск  ⋅  
 

По мере продвижения национальных хозяйств в направлении информационного общества и  
инновационной экономики знаний роль информации неуклонно возрастает. Соответственно растёт  значение 
безопасности информационных технологий(ИТ). Учитывая зависимость  управления социальными и 
экономическими объектами от ИТ,  их безопасность  в значительной мере определяет национальную 
безопасность в целом.  

Безопасность ИТ -  многоаспектное понятие. Прежде  всего, её отождествляют с защитой информации от 
несанкционированного доступа. Далее следует надёжная работа информационных систем. На последнем (по 
порядку, но не по значению) месте находится  уверенность в физических и программных компонентах 
информационных систем и каналах их поставки.  Пользователь должен знать, что не столкнётся с чрезмерными  
или непреодолимыми  трудностями, устраняя сбой или преобразуя систему в нужном направлении. Кроме того, 
приобретая   информационные технологии (ИТ), он должен получать взамен реальные конкурентные 
преимущества. 

В этой связи  вызывает тревогу высокая степень монополизации производства и рынка общесистемного 
программного обеспечения(ПО). Чаще всего в этом контексте упоминают программные продукты(ПП) 
компании Microsoft(MS). При этом значительная доля продуктов общесистемного и прикладного ПО, 
производимых другими компаниями, зависит от продуктов MS.  Ряд исследователей (Пол Страссман, Николас 
Карр[1]) считают, что ИТ достигли  совершенства и больше  не способны служить  конкурентным 
преимуществом. Если согласиться  с этим,   то менять что-либо в этой области не имеет смысла. 

Проблема не только в объёмах затрат на услуги и продукты ИТ. Сложившаяся ситуация отрицательно 
влияет на инновационный климат в целом. Практически все в мире вынуждены в той или иной мере 
ограничивать свою уникальность, связанную с ИТ,  подстраиваясь  под решения, принимаемые несколькими 
компаниями. Обязательство учитывать пожелания каждого конкретного потребителя не меняет дела. Разные 
разработчики понимают и реализуют их по-своему.   Проблему постоянно обсуждают в прессе, 
антимонопольные органы время от времени подвергают компанию MS штрафным санкциям, однако вопрос до 
сих пор  далеко не исчерпан. По нашему мнению, корни технических и юридических  трудностей, 
возникающих при этом, находятся на теоретическом и даже  философском уровнях. Цель данного 
исследования, во-первых,  определить, что это за причины,  а во-вторых, наметить  пути решения проблемы. 

Для достижения поставленной цели нам придётся предварительно обратиться  к  некоторым 
принципиальным особенностям информационных технологий. Их важнейшей составляющей  являются 
программные продукты (ПП), которые  будут  рассматриваться  с позиции системно-семиотической 
парадигмы(ССП)[2]. Это означает, что программа представляет собой сообщение, которое программист 
посылает исполнительной компьютерной системе (ИКС). Носителями  этого сообщения могут быть память 
разработчика, бумага или специальное техническое  запоминающее устройство. Содержанием (семантикой)  
сообщения служит система (процесс) обработки данных, реализуемый посредством ИКС.   

                                                           
© Ханин И.Г., Поляков М.В., Борматенко Н.В., 2009 
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Мы назвали известные вещи несколько другими словами. В привычной терминологии программа – это 
алгоритм работы компьютера (процесса обработки данных), реализуемый ИКС. Алгоритм представлен в виде 
текста программы, то есть сообщения, так что системно-семиотический способ описания включает 
алгоритмический.  

Программа получает от пользователя исходные данные и возвращает ему  обработанные данные. 
Пользователь применяет их для выполнения своих (пользовательских) функций (например, управленческих), 
направленных на область его интересов (это может быть, в том числе, экономический объект управления).  
Очевидно, чтобы называться хорошей, а в конечном итоге наилучшей (оптимальной), программа  должна уметь 
быстро и точно получать  производные данные из  исходных. Это необходимое, однако  недостаточное условие. 
Как правило, пользователи  расширяют области своих интересов,   заменяют их другими,  уточняют свои 
представления о них. Кроме того, они постоянно совершенствуют, заменяют или расширяют свои собственные 
функции. С точки зрения практики всё перечисленное необходимо и неизбежно. Хорошая программа должна 
уметь адаптироваться к изменениям в определённых пределах подобно тому, как  ходовая часть автомобиля 
способна подстраиваться под особенности дороги.  

Таким образом, обработка данных, которую реализует ПП, зависит от    пользовательских функций и 
области интересов пользователя. Не только обработку данных, но и действия пользователя можно описать при 
помощи алгоритма. Свой алгоритм функционирования есть и у процессов, протекающих в области интересов 
пользователя. Однако в понятии алгоритма нет того, что указывало   бы на характер отношений между этими 
областями. Знание  этих закономерностей необходимо для  оптимизации ПП. 

Одно из широко распространённых   предположений состоит в том, что программа моделирует 
(воспроизводит в другом материале) внешние процессы. Очевидно, что речь должна идти о функциях 
пользователя и  процессах,  которые протекают   в области его интересов. Однако один из основоположников 
информационных технологий Фредерик Брукс[3] когда-то резонно заметил, что в программе нет ничего, кроме 
обработки данных. Следовательно, как модель она  способна  воспроизвести только обработку данных. Это не 
означает, что компьютеры нельзя использовать для моделирования. Однако компьютерные модели строятся по-
другому. Материалом для них служат данные (операнды), а не операторы программы.  

То, что моделирует программа, принято называть бизнес-процессами.  Если это действительно объект 
моделирования, то понятие бизнес-процесса не может  означать ничего другого, кроме  обработки данных. В 
этом случае  бизнес-процесс выступает в роли объекта автоматизации по отношению к ПП.  Если же настоять 
на том, что понятие бизнес-процесса относится к действиям пользователя и  области его интересов, то  его 
отношения с ПП выходят за рамки  моделирования. Самое главное, что определяет   любой продукт (изделие, 
машину, систему и т.д.) и является предметом оптимизации  – это  отношения между его внутренним 
содержанием (средством) и внешним назначением(целью). Средства должны обеспечивать достижение целей с 
наименьшими затратами ресурсов. В случае ПП это знание находится   в скрытом, неявном (имплицитном) 
виде.  

Поясним сказанное, обратившись  к аналогии. Представим, что разработчики летательных аппаратов 
владеют всеми современными технологиями машиностроения. Однако, допустим, что при этом они   не знают 
законов аэродинамики. В связи с этим они вынуждены вести свои разработки, подражая птицам и уже 
созданным летательным аппаратам (моделируя их). В результате воздух был бы наполнен множествами 
машущих крыльями, парящих тихоходных аппаратов. При этом каждое такое множество, часто состоящее из 
одного экземпляра, уникально.  Создание и применение таких продуктов основано на методах проб и ошибок, а 
следовательно, сопряжено с предельными техническими и экономическими рисками.  

Современные информационные технологии находятся  в подобном положении. В своей внутримашинной 
части – это развитые технологии, опирающиеся на физику. В сфере применения (внемашинная часть) – это 
продукты эвристик, ориентирующиеся на существующие образцы. Поэтому в общем и целом – это продукты 
эвристик, то есть более или менее искусного ремесла.  Решения, которые в них заложены, нельзя запатентовать, 
так как их формулы невозможно представить в  явном виде. Поэтому проблема не в том, что такие компании, 
как MS, скрывают свои секреты. Они не могут открыть их, если бы даже захотели. Иначе  их продукты были   
бы    защищены патентами. В США практически нет ограничений на патентование. В области ИТ это приводит 
к серьёзным недоразумениям. Из-за незнания закономерностей взаимодействия внутримашинной и 
внемашинной  частей ИТ две независимо составленные  формулы на одно и то же изобретение могут не 
совпадать в существенных чертах. В то же время   формулы разных подуктов могут случайно оказаться 
похожими. Это создаёт лазейки, которыми  пользуются недобросовестные конкуренты. Вероятно, поэтому 
Евросоюз после многолетних дебатов отказался от идеи патентования  программ [4]. Однако это тоже не выход, 
так как оставляет программы не защищёнными  от безвомездного  заимствования чужих идей, воспринятых на 
интуитивном уровне. 

С другой стороны, MS создавала Windows, двигаясь к цели длинным путём проб и ошибок. Это слишком 
сложный  уникальный продукт, чтобы можно было зафиксировать рецепт (способы) его получения. Мы 
уверены, что если бы MS захотела  повторить пройденный путь, результат был бы несколько другим. Тем более 
это касается желающих повторить её опыт. Их шансы создать конкурентоспособный продукт в существующих 
условиях  минимальны. В машиностроении одно из основных  значений слова «проект» –  это техническая 
документация, по которой производство продукта можно осуществить в любое время и в любом месте. В 
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информационных технологиях это  значение практически утратило смысл. В них проект – это уникальный 
процесс,  результатом которого является уникальный продукт. 

Сложность продукта и ремесленный характер его создания оказались более прочной защитой от 
конкурентов, чем известные методы защиты интеллектуальной собственности. MS нельзя винить в  
монополизме. Компании,  достигшие  успеха в подобной деятельности,  можно считать естественными 
монополиями. Их ройялти имеет тенденцию к превращению в практически постоянную ренту. Поэтому 
развивающимся экономикам  остаётся смириться с чуть ли ни вечной зависимостью и понижением уровня 
безопасности ИТ, включая конкурентоспособность,  до минимума. 

Однако, если проблема не решается в установившихся  условиях, можно подвергнуть критическому 
анализу сами эти условия. Мы выяснили, что  решению препятствует полуремесленный характер ИТ. Чтобы его 
преодолеть, нужно установить закономерности, определяющие отношения между внутренним содержанием ИТ 
(обработка данных) и их внешним назначением (функциями пользователя и объектом их приложения). На этой 
основе можно затем получить оптимальные конструкции и технологии разработки программ. Другими словами, 
необходима научная теория вопроса. Такие теории не являются обязательными. Они насчитывают всего лишь 
несколько сотен лет. До этого техника тысячелетиями развивалась на эволюционной эвристической основе. 
Сравнение явно в пользу теорий.   

Задачу построения теории вопроса решают разработки, основанные на системно-семиотической – 
парадигме (ССП)[2]. Она впервые предложила  использовать  аппарат семиотики для  решения   проблем ИТ[5]. 
Спустя десятилетия   попытки  применения семиотики в ИТ приобрели систематический характер[6].  Однако в 
отличие от них в ССП семиотика используется не только как инструмент оптимизации коммуникационных  
процессов, но, прежде всего, как фундамент информатики. Для этого потребовалось  изменить характер самой 
семиотики. Под влиянием ССП она шаг за шагом  из междисциплинарной науки трансформируется в науку 
фундаментального типа. Для этого ССП вместо  распространённых  парадигм знака, вроде «семиотических 
треугольников» (Огдена-Ричардса, Фреге) вводит собственную  модель знака, из которой исключена 
субъективная составляющая.   

В рамках ССП категория системы тоже претерпела изменения. ССП трактует её как темпоральный 
объект, то есть процесс, фиксируемый при помощи знаковой конструкции. Всё вместе образует теоретические 
основы ИТ. В них семиотика и теория систем (обе с учётом изменений) образуют фундаментальную, а 
системно-семиотическая информатика – прикладную составляющую. 

Таким образом,  решение проблемы существует, если эксплицировать традиционные установки   и 
привести  их в соответствие  с изменившимися требованиями практики. В техническом отношении оно  легко 
реализуемо, так как существенно упрощает конструкцию (архитектуру) программ и, соответственно, 
технологию их создания.  Однако для того, чтобы стать действенными, идеи должны завоевать признание. 
Безусловно, они обязаны сами говорить сами за себя. Прежде всего,  практическими  результатами. Однако, как 
показывает опыт, одного этого, как правило, недостаточно. Идеи должны  упасть на подготовленную почву. 

Предложенное решение показывает, что проблемы гуманитарного применения информации могут  иметь 
не только эвристические  решения.  Разумеется, научные методы, под которыми мы понимаем, прежде всего, 
работу с объектами, существующими независимо от исследователя,   применяются и в случае эвристик.  Однако 
при этом они подчинены методологическому подходу,  который делает упор на поиске способов эффективного 
поведения субъектов деятельности. 

Предпочтение, отдаваемое эвристикам и методологиям перед теориями, предполагает доминирование 
определённой реальной философии[7]. Она отличается от сознательного философствования тем, что  не 
обязательно  осознаётся своими носителями. В данном случае она абсолютизирует границу между сознанием 
субъекта познания и деятельности, в котором отражается познанное (оформленное) и неоформленное бытиё, и 
оформленным  бытиём. Отражение неоформленного бытия в сознании является предметом гуманитарных наук.  
Оформленным бытиём в настоящее время занимаются  естественные науки. ИТ занимают промежуточное 
положение, находясь по обе стороны границы. В этом смысле естественный, как относящийся к оформленному 
бытию, означает онтологический. При этом считается, что обратное («онтологический» есть «естественный») 
тоже справедливо. ССП исходит из другой философии, названной  философией континуума бытие-сознание[8].  
Она требует, чтобы сфера оформленного бытия рассматривалась как постоянно формирующаяся в результате 
активной сознательной деятельности. Иначе говоря, граница, проходящая через ИТ,  подвижна. 

Логика вещей показывает существование следующей зависимости. С одной стороны  безопасность ИТ, 
конкурентоспособность развивающихся экономик,  их способность к инновационному развитию.  С другой  
стороны,   теория вопроса (ИТ) и определяющая её реальная философия. Эти связи могут быть установлены, но 
несмотря ни на какие практические преимущества, не обязательно будут замечены научным сообществом, если 
в нём  доминирует другая реальная философия.  Так уже бывало. Основные положения галилеевой физики 
впервые  изложил в своих  трудах позднеантичный монах Иоанн Филопон.  Современники не утруждали себя 
их  опровержением. Они их просто не замечали. Идеи Иоанна Филопона были подхвачены и развиты через 
тысячу лет  Галилео Галилеем.  

Ничего неожиданного в том, что взгляды исследователя   влияют на предмет исследования, нет. В своё 
время Бертран Рассел иронизировал по поводу того, что одни и те же животные у немецких гештальт-
психологов ведут себя почему-то спокойно и рассудительно, а  у американских бихевиористов - напористо и 
спонтанно. Реальная философия исследователя может быть катализатором или ингибитором при решении 
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проблем. Никто не вправе навязывать кому бы то ни было свою реальную философию.  Однако важно 
понимать, что она существует,  в чём она состоит и какой может быть. В определённые моменты развития 
философия может становиться критичным  фактором безопасности, не менее значимым, чем энергоносители 
или экология. Мы имеем в виду реальную философию, которую в действительности исповедуют исследователи. 
Понятно, что она  не всегда совпадает с содержанием кандидатского минимума по  философии. 

От безопасности ИТ зависит безопасность экономики в целом и в определённой степени возможность её 
инновационного развития. Между тем техническую и маркетинговую политику в этой области определяет 
ограниченное число компаний, чей состав практически не изменяется на протяжении длительного времени. Эта 
ситуация негативно влияет  на свободное развитие ИТ-бизнеса и на эффективность применения ИТ-продуктов. 
Эта проблема может быть решена, если компьютерные программы, как основные компоненты ИТ, приобретут 
полностью объективный характер, иначе говоря,  окажутся в сфере оформленного (объективного) бытия и 
смогут целиком (не только в своей  внутри-машинной, но и вне-машинной части) стать объектами научной 
теории. Это позволит вернуть ИТ способность быть конкурентным преимуществом для бизнеса. С другой 
стороны, это позволит разработчикам программ патентовать изобретения и таким образом покончить с  
подобием естественной монополии в сфере ИТ. Разработчики программ смогут увидеть изобретения, на 
которых основаны достижения их конкурентов. Они будут делать собственные изобретения, чтобы обойти 
конкурентов с их патентами, и прекратят сомнительные попытки воспроизводить программы, копируя их 
целиком, как произведения, а не как изобретения. Эти идеи реализованы на основе системно-семиотической 
парадигмы для интеллектуальных технологий. 

Вместе с тем следует обратить внимание на метод, который  использован для решения проблемы.  Он 
может быть использован не только в ИТ. Его можно применить везде, где используются знаки и сообщения 
(информация). В частности, в организации управления и бизнеса (реальные связи между системой и объектом 
управления), экономике (нематериальные активы, экономика знаний), социологии (проблема социологического 
объекта) и т.д. Отличительной чертой этого метода является экспликация и критический анализ собственной 
реальной философии исследователя и её изменение под влиянием актуальных требований практики. Этот метод 
по аналогии с  междисциплинарными исследованиями  назван методом вертикальной интеграции знаний. При 
этом имеется в виду тесная связь между уровнями познавательно-практической деятельности (практика, 
технология, прикладная теория, фундаментальная теория, философия». 
 
РЕЗЮМЕ 
От безопасности ИТ зависит безопасность и возможности  инновационного развития экономики. Безопасность 
ИТ плохо совместима с фактической зависимостью этого сектора экономики от ограниченного числа компаний, 
производящих ключевые ИТ-продукты. Эта проблема может быть решена, если компьютерные программы 
полностью станут объектами научной теории.  На этой основе  усилится их технологическая (в противовес 
эвристической) составляющая. Решение этой задачи получено на основе системно-семиотической парадигмы.  
РЕЗЮМЕ 
Від безпеки інформаційних технологій (ІТ) залежать безпека та іноваційний  розвиток економіки в цілому. 
Безпека ІТ несумісна з фактичною залежністю цього сектора економіки  від невеликого кола компаній, які 
виготовляють ключові ІТ-продукти. Ця проблема може бути вирішена, якщо ІТ повністю стануть о’єктами 
наукової теорії. На цій основі буде посилена їх технологічна (проти еврістичної) складова. Рішення цієї задачі 
одержано на основі системно-семиотичної парадигми.  
SUMMARY 
The safety and the  abilities of the innovative evolution of economy depend on the safety of information technology(IT). 
The safety of IT contraries to their dependency on some company, that produce key IT products.  This problem can be 
solved if computer programs will become the objects of scientific theory. Their technological component will increase 
vs euristical one on this base. The solution of this task is got on the base of  the system-semioitic  paradigm.  
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КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ КАК СУБСТАНЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

М.Н. Резник, аспирант кафедры экономической теории, Донецкий национальный университет ⋅ 
 

Современный этап развития мировой экономики характеризуется рядом признаков, 
свидетельствующих о формировании новой модели экономического роста, а именно: глобализация бизнеса, 
динамическое развитие конкуренции, появление новых приемов и методов организации производства, 
сокращение жизненных циклов товара. Вследствие данных условий успешной деятельность может быть лишь 
у тех предприятий, которые могут правильно выбрать или разработать стратегию своего развития, 
позволяющую сконцентрироваться на приоритетных  направлениях хозяйственной деятельности, 
использовать гибкие формы организации и управления производством, эффективно распоряжаться своими 
ресурсами, а также результатами инновационной деятельности. В связи с этим, вопросы, связанные с 
обеспечением принятия стратегических решений, приобретают особенную актуальность. Они определяют 
общее направление развития предприятия, его эффективность и устойчивость [1]. 

Проблемы стратегического управления деятельностью компаний исследовали такие известные 
зарубежные и отечественные ученые и практики, как И. Ансофф, Р. Акофф,  К. Боумен, Б. Карлоф, У. Кинг, Д. 
Клиланд, Г. Кунц,  М. Портер, А. Стрикленд, А. Томпсон, А. Виханский, Н. Круглов, А Градов, Ю. Черняк, 
О.Алимов, В.Герасимчук, Г.Дмитренко, Е. Панченко, Н. Мартиненко, М. Мизюк, В.Пастуховой, Г.Савина, 
Ф.Хмель, З.Шершнёва. 

Между тем, в отечественной практике отсутствует опыт формирования и реализации стратегии на 
предприятиях, разработки новых технологий стратегического управления и принятия стратегических решений. 
Сказанное свидетельствует об актуальности темы данной статьи. 

Целью данной статьи является обоснование важности стратегического корпоративного управления  
как методологического инструмента, который дает возможность предприятиям более полно использовать свой 
потенциал и успешно  преодолевать возможные кризисы.  

Понятие „стратегия” происходит от греческого слова strategia (stratos  - войско и ago  - веду), с 
помощью которого описывали самую важную часть военного искусства. Если же обратиться к экономической 
сфере деятельности, под стратегией обычно понимают долгосрочные планы руководства фирмы, направленные 
на укрепление ее позиций, удовлетворение потребителей и достижение перспективных целей. Определение 
стратегии многими авторами интерпретируется по-разному, о чем свидетельствует систематизация мнений 
специалистов в этой области (табл. 1). 

Таблица 1 
Определение понятия стратегии отдельными учеными   

Автор Определение  
1 2 

И.Ансофф  
[2, с.21] 

«Стратегия представляет собой перечень правил для принятия решений, которыми 
организация руководствуется в своей деятельности». 

Е.И.Велесько 
[3, с.150] 

«Стратегия – это искусство руководства, общий план ведения работы». 

Б.Карлоф 
[4, с.34] 

«Стратегия – это общая модель действий, необходимых для достижения 
поставленных целей путем координации и распределения ресурсов компании». 

М.Мескон 
 [5, с.350] 

«Стратегия – это комплексный план, сформированный для осуществления миссии 
организации и достижения ее целей». 

Ш. М. Остер [3, с.150] «Стратегия – это обязательство действовать определенным образом: таким, а не 
другим». 

К.И. Радченко [6, с.84] «Стратегия – это комплексный план деятельности предприятия, который 
разрабатывается на основе творческого научно обоснованного подхода и 
предназначается для достижения долгосрочных глобальных целей предприятия».  

А.А.Томпсон, 
А. Дж. Стриклэнд [3, 
с.150] 

«Стратегия – это план управления фирмой, направленный на укрепление ее 
позиций, удовлетворение потребителей и достижение поставленных целей». 

Р.А. Фатхутдинов [3, 
с.150] 

«Стратегия – программа, план, генеральный курс субъекта управления для 
достижения стратегических целей в какой-либо отрасли деятельности». 

Г. Хэмэл, С.К.Прахалад 
 [3, с.152] 

«Сущность стратегии состоит в создании будущего конкурентного преимущества 
быстрее, чем ваши конкуренты скопируют то, что вы используете сегодня». 

Б.Д.Хендерсон  
[3, с.153] 

«Стратегия – это осторожное исследование плана действий, которое развивает 
конкурентное преимущество в бизнесе и приумножает ее». 

А.Чандлер  
[3, с.156] 
 

«Стратегия – это определение основных долгосрочных целей и задач предприятия, 
принятия курса действий и распределения ресурсов, необходимых для выполнения 
поставленных целей». 

                                                           
© Резник М.Н., 2009 
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Однако следует отметить, что проблема формирования стратегии внутрикорпоративного управления 

в литературе рассмотрена не достаточно. При этом главное внимание уделяется ей в работах по 
корпоративному управлению, а не стратегическому. 

Анализируя статьи научных изданий, опубликованные за последние годы, можно прийти к выводу, 
что слово «стратегический» в современном менеджменте используется в двух значениях:  

1. Стратегический значит «имеющий длительную временную перспективу»; в таком значении это слово 
употребляется в теории планирования, когда планы разделяют на стратегические (или перспективные) и 
тактические (или текущие), а также в теории принятия решений, где планы делятся на стратегические и 
оперативно-тактические;  

2. Стратегический значит относящийся к генеральному пути движения к цели или задающий 
направление (курс, маршрут) движения к цели; в таком значении это слово используется в учении о различных 
стратегиях организации — одни придерживаются стратегии становления (на первоначальном этапе своего 
развития), другие — стратегии выживания и т.д. 

Отсюда, стратегия — это определение генерального пути (направления, курса) движения к 
долговременной цели. Такое понимание термина охватывает оба значения прилагательного «стратегический».  

Известные классификации стратегий отражены на рисунке 1. 
М.Портер, в зависимости от положения предприятия на рынке и подходов к управлению бизнесом, 

предложил 5 основных концепций стратегии [7, 8]: 
1. Стратегия лидерства по издержкам, ориентирована на привлечение большего количества покупателей 

низкими ценами на товар за счет снижения уровня издержек. 
2. Стратегия дифференциации, направлена на формирование специфических черт у товара / услуги 

фирмы, выгодно отличающих их от товаров конкурентных организаций. 
3. Сфокусированная стратегия низких издержек. Как правило, ориентирована на узкий сегмент рынка, 

где предприятие обеспечивает себе преимущество перед конкурентами по издержкам. 
 

 
Рис.1. Классификация стратегий [9] 
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4. Стратегия дифференциации целевой установкой, которая является обеспечением преимущества перед 
конкурентами на выбранном сегменте рынка за счет наиболее полного учета вкуса и требований потребителей 
на этом сегменте. 

5. Стратегия оптимальных издержек. Сочетает обеспечение низкого уровня издержек и 
дифференциации товаров, что дает возможность покупателям получить большую ценность от приобретения 
товара. 

Другой автор, Дж. Кэхилл, все множество вариантов стратегий предприятия сгруппировал в 4 
основные направления в соответствии с масштабами мероприятий и степенью их риска [10, с. 92]: 

• «стратегия расширения, под которой понимается существенное увеличение масштаба деятельности 
предприятия путем выхода на новые рынки, освоения новой продукции, внедрения новых технологий. Такая 
стратегия, как правило, сопряжена со значительным объемом инвестиций и, соответственно, с большим 
риском;  

• стратегия стабилизации, которая является менее рискованной, так как ориентирована на постепенное 
наращение и совершенствование оперативной деятельности предприятия в соответствии с его установленной 
миссией; 

• стратегия экономии обладает наименьшей степенью риска. Она реализуется либо в рамках 
действующих целевых установок путем сокращения или ликвидации низкорентабельных и убыточных бизнес-
операций (внутренняя экономия), либо на основе пересмотра целевых установок, и в этом случае она 
сопряжена с отказом от производства определенных товаров, услуг, использования некоторых технологий или с 
уходом с некоторых невыгодных рынков (внешняя экономия); 

• комбинированная стратегия, когда стратегические цели предприятия, дифференцированные по его 
отдельным структурным подразделениям или бизнес-процессам, одновременно «вписываются» в две или во все 
перечисленные выше стратегии».   

Схема составляющих стратегии компании представлена на рисунке 2.  

 
Рис.2. Основные элементы стратегии компании [11, с. 27] 

 
Стратегическое управление - это такое управление организацией, которое опирается на человеческий 

потенциал как основу организации, ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, 
гибко реагирует и проводит своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со стороны 
окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности дает возможность 
организации выживать в долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей.  

Началом стратегического управления можно считать 60-70-е годы 20-го столетия в американской 
экономике. Ярким примером внедрения стратегического управления могут послужить такие всемирно 
известные консалтинговые фирмы: «Бостонская консалтинговая группа», «МакКинси», «Артур Д.Литтл». 
Предложенные ними конкретные модели и методы начали активно внедряться в практику известных 
корпораций: «Дженерал Электрик», «Ай Би Эм», «Кока-Кола», «Тексас Инструментс». Эту систему развития 
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стратегического управления в начале 80-х годов 20-го ст. использовала практически половина наибольших 
корпораций США [12]. 

Стратегическое управление обеспечивает предприятие методами координации и интегрирования видов 
деятельности, которые могут быть диверсифицированы; средством предвидения и адаптации к изменениям, 
происходящим во внешней среде; необходимой связью между разработкой и реализацией стратегии. 

Стратегическое управление можно рассматривать как динамическую совокупность взаимосвязанных 
управленческих процессов. Эти процессы логически вытекают (или следуют) один из другого:  

▪ миссия (проявление потребностей внешней среды, которые стремится удовлетворить 
производственно-экономическая система (предприятие):  определение стратегических целей; определение 
тактических целей; определение оперативных целей; 

▪ цели (определение собственных потребностей, которые должны быть удовлетворены в процессе 
деятельности предприятия, взаимодействуя с внешней средой); 

▪ рынки (предложения внешней среды); 
▪ ресурсный потенциал (выявление потребностей, которые предприятие способно удовлетворить в 

ходе своей деятельности, используя свои ресурсы). 
Предметом стратегического управления является изучение теоретико-методологических основ и 

аспектов формирования стратегии предприятия как открытой системы. 
Начиная разработку стратегии, необходимо четко определить, на каком уровне будет осуществляться 

планирование – от этого зависят перечень и последовательность действий по разработке стратегии. На практике 
выделяют четыре уровня стратегического управления [13, с.15]: 

1. «Функциональная стратегия – самый низший, базовый уровень, на котором подробно 
рассматриваются функциональные аспекты деятельности компании, например такие, как операционная, 
производственная и маркетинговая стратегии, а также стратегия финансирования. 

2. Стратегия бизнес-единицы – обобщает функциональные стратегии до уровня набора устойчивых 
конкурентных преимуществ отдельной бизнес-единицы. Для компаний, имеющих одно бизнес-направление, 
этот уровень стратегии зачастую является наивысшим. 

3. Корпоративная стратегия – объектом являются диверсифицированные корпорации, объединяющие в 
своем портфеле набор бизнес-направлений. Соответственно стратегия на этом уровне объединяет в единое 
целое стратегии нескольких бизнес-единиц и является наивысшим уровнем стратегического планирования для 
отдельной компании. 

4. Стратегия группы компаний – объединяет план развития отдельных компаний в единое целое». 
В отечественной практике практически нет примеров стратегий, созданных для групп независимых 

компаний. Наличие функциональных стратегий также еще не стало нормой для большинства украинских 
предприятий. Детально разрабатывать функциональные стратегии и стратегии бизнес-единиц имеет смысл 
только для приоритетных направлений бизнеса. Наиболее важным уровнем стратегического планирования 
является корпоративная стратегия, с которой к тому же целесообразно начинать процесс планирования. 

В целом корпоративная стратегия дает ответ на два ключевых вопроса: 
 какие бизнес-направления будет включать портфель компании, то есть куда она будет направлять 

свои ресурсы (инвестиции, время, людей); 
 какую роль будет играть корпоративный центр в управлении бизнесами и какую степень 

самостоятельности будет иметь каждый из этих бизнесов в отдельности? 
Разрабатывая стратегический план действий, необходимо отметить, что стратегии имеют несколько 

отличительных черт: 
1. Процесс разработки стратегии не завершается немедленным действием. Обычно он заканчивается 

установлением общих направлений, продвижение по которым обеспечит рост и укрепление позиций 
предприятия. 

2. Существенную роль играет усиление обратной связи. Поскольку в процессе выработки 
стратегических решений постоянно появляются новые альтернативы и осуществляется поиск наиболее 
предпочтительных решений, первоначально намеченные цели стратегического развития впоследствии могут 
корректироваться. 

3. В ходе формулирования стратегии нельзя предвидеть все возможности, которые откроются при 
составлении конкретного стратегического проекта. Поэтому приходится пользоваться неполной, неточной 
информацией о различных альтернативах. Тем самым стратегия вырабатывает своеобразную «зону 
неопределенности». 

4. Необходимость в стратегии отпадает как только реальный ход развития выводит фирму на желаемые 
результаты. Стратегия как субстанция стратегического управления ориентирована прежде всего на обеспечение 
готовности фирмы к изменяющимся внешним условиям, а именно: оценке потребностей рынка, подготовке к 
будущей эффективной деятельности, осуществлению необходимых инвестиций и т.д. 

Процесс разработки стратегии включает в себя следующие элементы: 
1. Плановый горизонт или выбор периода планирования. Поскольку разработка стратегии фирмы 

предполагает планирование на длительный срок, то большинство фирм составляют стратегические планы на 
период не менее 3 лет, в некоторых случаях от 3 до 5, 10 лет. 
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2. Определение целей деятельности. Выбор цели предполагает направление на ее достижение 
определенной совокупности ресурсов, которыми располагает фирма. Поскольку ресурсы всегда ограничены, 
предприниматель должен определить, достижение каких целей обеспечит наибольшую продуктивность 
использования этих ресурсов. Цели должны быть взаимоувязаны в долгосрочной перспективе. Взаимная увязка 
стратегических целей по времени и ресурсам позволяет достичь глобальной цели стратегии – создания и 
поддержания конкурентного преимущества фирмы. 

3. Долгосрочная политика фирмы представляет собой программу стратегических действий, 
разработанную для достижения долгосрочных целей. В практике различают активную и пассивную политику 
фирмы [14].  

Активная политика характеризуется диверсификацией; технологической ориентацией (фирма 
разрабатывает новую продукцию, а затем оценивает возможности рынка); наступательностью (стремление к 
опережению конкурентов в создании и продаже новых товаров и услуг). Активную политику ведут фирмы, 
осваивающие новые рынки с новыми товарами, способные защитить свои НИОКР или положение на рынке с 
помощью патентов, располагающие значительными финансовыми средствами, кадрами, значительно 
опережающие конкурентов. Фирмы, не отвечающие этим условиям, ведут пассивную политику развития, 
которая базируется на концентрации фирмы в определенной сфере деятельности; рыночной ориентации; 
обороне (фирма стремится защитить свой рынок путем освоения новой продукции в ответ на действия 
конкурентов). 

При разработке корпоративной стратегии необходимо определить ключевые этапы, их цели и способы 
достижения. Грамотная стратегия поможет финансовому директору расставить приоритеты в финансировании 
различных направлений бизнеса, снизить цену капиталовложений и установить долгосрочные партнерские 
отношения с инвесторами. 

Условно процесс разработки корпоративной стратегии компании можно разделить на шесть этапов 
[15]: 

I. Постановка стратегических целей. 
II. Выделение бизнес-направлений. 

III. Оценка перспективности бизнес-направлений. 
IV. Формирование бизнес-портфеля компании и разработка альтернатив развития. 
V. Определение полномочий управляющей компании (центра корпоративного управления). 

VI. Формализация разработанной стратегии. 
Немаловажную роль в практике формирования стратегии играет ее декомпонирование по различным 

признакам и функциям. Оно позволяет рассматривать стратегию фирмы с разных позиций как внутри 
предприятия, так и за его пределами. Однако главным при таком декомпонировании является необходимость 
восприятия целостной системы в диалектических связях ее отдельных частей. Традиционно в литературе 
выделяют две группы частных субстратегий:  

• внешние стратегии, которые реализуются непосредственно во внешней среде фирмы. К ним 
относятся конкурентная стратегия, стратегия маркетинга, стратегия поведения фирмы на рынках денег и 
ценных бумаг, ресурсная стратегия  и т.д. 

• внутренние (функциональные) стратегии, которые реализуются внутри фирмы и связаны с внешней 
средой опосредованно. Это стратегия производственной программы, стратегия снижения производственных 
издержек, кадровая стратегия и др. 

Формирование стратегии предприятия с точки зрения последовательного интеграционного процесса 
соединения, изменения и приведения в соответствие отдельных субстратегий предусматривает 
последовательное приведение в соответствие следующих процессов (рис.3): 

1. Анализ и оценка нестабильности внешней среды (включая действия конкурентов, потребителей, 
государства, поставщиков, банков и др.).  

2. Анализ прогнозов и определение возможных направлений развития фирмы с учетом внешних 
условий и внутренних возможностей. 

3.  Определение, классификация и ранжирование задач, стоящих перед фирмой, которые отражают 
интересы и рынка, и фирмы. 

4. Целевое разделение сферы действия общей стратегии фирмы на области, охватываемые частными 
субстратегиями, их разработка и предварительное взаимное согласование с учетом потребностей рынка. 

5. Анализ прогнозов и предпосылок ресурсного обеспечения реализации частных субстратегий 
(выделение зоны стратегических ресурсов). 

6. Синтез частных субстратегий и формирование общей стратегии фирмы или ее вариантов. Здесь 
основополагающими элементами должны быть обоснование выбора стратегической позиции и выработка 
стратегического поведения. 

7. Организующее начало, т.е. создание организационных структур в системе стратегического 
управления. 

8. Увязка стратегии фирмы с системой планирования, которая должна обеспечить реализацию основных 
стратегических установок. 

9. Определение хода реализации и системы поэтапного уточнения и внесения необходимых 
корректировок в осуществление стратегии на практике. 
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Рис.3. Этапы разработки комплексной стратегии предприятия [16, с.16] 
В дополнение к потенциалу, который обеспечивает будущее функционирование фирмы, другим 

конечным продуктом стратегического управления являются его структура и изменения, обеспечивающие 
чувствительность к изменениям во внешних условиях. В предпринимательской среде это требует наличия 
управленческой способности замечать и объяснять внешние изменения, которая должна сочетаться со 
способностью руководить ответными стратегическими действиями, а также с материальной возможностью 
разработать и внедрить новые товары и услуги. 

Соответствующие возможности определяются архитектоникой организации. Применительно к 
предприятию имеются в виду: производственные мощности, техническое развитие, основной капитал, уровень 
применяемых технологий; организационные задачи; динамика и структура управления; система материального 
стимулирования; организационная культура, нормы, ценности и модели действительности, которые лежат в 
основе организационного поведения [16].  

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование стратегии предприятия – логический и 
аналитический процесс обоснования будущего положения предприятия в зависимости от внешних условий с 
учетом архитектоники организации, многовариантности и специфичности стратегического поведения. 
Внедрение в практику деятельности предприятий стратегического управления даст возможность 
усовершенствовать процесс целеопределения, уменьшить хаотичность принятия управленческих решений  и 
увеличить умение руководителей четко определять приоритеты предприятия, упростить процесс согласования 
социальных и финансовых интересов. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті визначено економічний зміст одного з найактуальніших термінів теорії управління – стратегії 
корпорації. Проведено порівнювальну характеристику поняття «стратегія» з позиції різних авторів вітчизняної 
та іноземної економічної літератури. На базі аналізу практики використання даного терміну в науковій 
літературі запропоновано під корпоративною стратегією розуміти загальний план діяльності фірми з охорони 
існуючих та створенню нових конкурентних переваг із відповідними важливими атрибутами плану. 
РЕЗЮМЕ 
В статье исследовано одно из наиболее актуальных понятий в теории управления – стратегию корпорации. 
Проведена сравнительная характеристика понятия «стратегия» с позиции различных авторов отечественной и 
зарубежной экономической литературы. На основе анализа практики использования данного термина в 
научной литературе предложено под корпоративной стратегией понимать общий план деятельности компании 
по сохранению имеющихся и созданию новых конкурентных преимуществ с соответствующими важнейшими 
атрибутами плана. 
SUMMARY 
The article studies the economic content of the one actual notions within the theory of controlling – the notion of the 
corporative strategy. Basing on the analysis of the term «corporative strategy» usage in national and foreign scientific 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 193

literature it is suggested to understand the corporative strategy as a general plan of the firm’s activity aimed at 
maintenance and creation of competitive advantages with corresponding vital attributes of a plan. 
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Ф І Н А Н С И  

 
 

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
Л.О.Омелянович,  доктор економічних наук, професор Донецький національний університет економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського    ⋅ 

 
 Сучасний фінансово-економічний стан українського суспільства характеризується як кризовий, з 

перезрілими реформами, соціалізацією бюджету у поєднанні з тривалою політичною кризою. 
 Про це пишуть науковці, практики, політики, журналісти. Одні критикують, інші констатують. Є цілий 

ряд авторів, що аналізують ситуацію і пропонують шляхи виходу із фінансової кризи. Саме таке коло науковців 
об’єднав «круглий стіл» «Подолання наслідків економічної кризи у сталопромислових регіонах  України», що 
організували Регіональна філія Національного інституту стратегічних досліджень в м. Донецьку, Східний 
регіональний центр Академії економічних наук України спільно з Інститутом економіки промисловості 
Національної Академії наук України, кафедрою «Міжнародна економіка» Донецького національного 
університету 16 квітня 2009р. 

 Як відомо, основним інструментом забезпечення реалізації функції держави є бюджет. Досягнення 
збалансованості потреб і пропозиції на державні фінансові ресурси в процесі формування і виконання 
зобов’язань слугуватиме гарантією фінансової стабільності держави. На цьому етапі проявляється діалектика 
доходів та видатків бюджету, важлива роль податків, їх єдність, взаємозв’язок і взаємозалежність у процесі 
розподілу і перерозподілу ВВП та формування загальнодержавних фінансових ресурсів.  

 Основними і обов’язковими умовами збалансованого державного бюджету є емісійна дисципліна і 
грошово-кредитна стабільність. Довіра до держави у суспільстві базується на жорсткій емісійній монополії, яка 
забезпечує стабільність національної грошової одиниці, перш за все, як платіжного засобу.  

 Проведення жорстокої фінансової політики з боку держави в сучасних умовах кризи є основою 
створення макроекономічної стабілізації України. Очевидно будь-кому (і вченому-теоретику, і професіоналу-
практику, і обивателю), що життя в борг за рахунок майбутніх поколінь ставить під постійну загрозу 
функціонування національної економіки, в повну її залежність від зростання зовнішньої заборгованості. 
Покриття існуючих фінансових проблем емісією грошей і створення при цьому умов для подальшої стагнації 
економіки, обнищання людей, є неприпустимим [1]. За підрахунками НБУ валовий зовнішній борг України на 
початок 2009р. складав 103 млрд. дол.[2]. Сума короткострокових і довгострокових обов’язків, що підлягають 
погашенню у 2009р., оцінюється іноземними експертами в 40-45 млрд. дол., або 64% ВВП [3]. 

 В умовах кризи доцільно було б розробляти економічну карту державних пріоритетів, яка б 
передбачала гармонійний розвиток економіки України. Для цього, перш за все, усі види економічної діяльності 
необхідно ранжувати за фінансовим результатом.  

 Так, якщо  усі види економічної діяльності порівняти по сальдовому фінансовому результату (прибуток 
за мінусом збитків), то станом на 01.10.2008р. із 118,3 млрд. грн. загального фінансового результату 61,0 млрд. 
грн. (51,5%) дає промисловість, а у її складі 39,8 млрд. грн. – переробна промисловість; 20 млрд. грн. (16,8%) – 
торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; 12,0 млрд. грн. (10,1%) – 
діяльність транспорту і зв’язку; 13,4 млрд. грн. (11,3%) – фінансова діяльність; 9,4 млрд. грн. (8,0%) – операції з 
нерухомим майном. Решта фінансового результату (3,3%) приходиться на сільське господарство (0,065 млрд. 
грн.); на будівництво (1,6 млрд. грн.); діяльність готелів і ресторанів (0,292 млрд. грн.); освіту (0,064 млрд. 
грн.); охорону здоров’я та надання соціальної допомоги (0,131 млрд. грн.), надання комунальних та 
індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту (0,211 млрд. грн.) [4]. Таким чином, найбільший 
фінансовий результат забезпечує промисловість і у її складі переробна промисловість, а найменший – сільське 
господарство, наукова та соціальна сфера.  

 На основі наведених даних можна зробити висновок про те, що відмінності у фінансових результатах 
за видами економічної діяльності вельми суттєві. Якихось нормативів ефективності чи рентабельності, на які б 
орієнтувалися різні  

види економічної діяльності нема і це свідчить про незрілість ринків капіталів, товарів та послуг. Крім 
цього, вклад різних видів економічної діяльності треба враховувати при формуванні довгострокового розвитку 
економіки України. 

 Велике значення для збалансованості усієї економіки України має синхронізація інструментів 
кредитування, податкової політики, фондового ринку, державної бюджетної підтримки. Мова йде про галузі, 
що забезпечують життєдіяльність людей (сільське господарство, сферу освіти, охорону здоров’я, науку, 
комунальні послуги). Довгострокова стратегія розвитку України, перш за все, повинна враховувати особливості 
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структури економіки, що склалася, її історичні витоки, а також нові впливи і виклики зовнішніх, фінансових, 
валютних і цінових факторів.  

 Очевидно і те, що для мінімізації впливу фінансової кризи на національну економіку необхідна 
консолідація українських політичних сил для проведення реформ, скорочення дефіциту державного бюджету. 
Консолідацію українських політичних сил та її спрямованість на вирішення конкретних економічних проблем 
представлено на рис 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Консолідація українських політичних сил 
 
Пережити українську кризу можливо за умов формування належної поведінки держави і громадян. З 

одного боку, держава повинна допомагати громадянам на рівні гарантованих соціальних виплат, а з іншого, - 
громадянам доцільно не приймати участь у валютних іграх, не забирати вклади з банків, звертатися до центрів 
зайнятості у разі втрати роботи і погоджуватися на будь-яку роботу, навіть якщо вона не відповідає їх 
кваліфікації, зважаючи, що це терміновий крок, але необхідний.  

Слід звернути увагу на значну доларизацію національної економіки. Це торкається і доларових рахунків 
юридичних і фізичних осіб у банках, і тих доларів, що зберігаються в «матрацах» вдома. 

Якщо представити собі, що США для оздоровлення (а може  і для спасіння) економіки введе нову 
валюту, то українці залишаться у великих збитках. Чи можна буде обміняти свої долари на нову валюту, де це 
можна буде зробити, за яким курсом можна буде обміняти і взагалі, чи буде така можливість? Це дуже болюче і 
небезпечне питання щодо бюджетів українських громадян. Треба замислитися і зробити диверсифікацію 
доларових накопичень (у кого вони є). 

Національна економіка досягає належного рівня розвитку і залишається стабільною за умови, коли 
діяльність органів державної влади забезпечує активну, ефективну політику перетворення державного 
споживання на дійовий економічний важіль впливу і важливий структурний елемент формування і розподілу 
ВВП [5]. 

Таким чином, шляхами подолання фінансової кризи в українському суспільстві є такі: 
- стабілізація ситуації на фінансових ринках; відновлення довіри до банків, прийняття заходів з боку 

Національного банку України щодо недопущення  втрат населення і підприємств від значних коливань 
валютного курсу, інших фінансово-кредитних інститутів; 

- визначення економічних і соціальних пріоритетів за фінансовими результатами і забезпеченням 
життєдіяльності громадян; 

- формування принципово нової поведінки держави і громадян, спрямованої на взаємодопомогу і 
взаєморозуміння; 

- вирівнювання міжгалузевих і внутрішньогалузевих економічних відмінностей, формування нових 
міждержавних відносин з усіма учасниками ринкового процесу; 

- створення суспільних умов для консолідації українських політичних сил, диверсифікації політики на 
економічні і фінансові результати;   

- збільшення частки держави в сучасній економіці, започаткування перспективного планування. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглядаються шляхи подолання фінансової кризи в українському суспільстві.  
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются пути преодоления финансового кризиса в украинском обществе.  
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In article are considered way overcoming financial crisis in Ukrainian society. 
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Российская Федерация все более активно втягивается в процессы международной миграции капитала и 

осуществляет ввоз и вывоз прямых и портфельных инвестиций, а также международное кредитование. Эта 
деятельность осуществляется на основе соответствующих принятых в Российской Федерации законодательных 
актов. Так, в России был принят закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации». Он заложил основы правового регулирования процесса привлечения иностранных инвестиций.  

Согласно законодательству Российской Федерации, под иностранными 
инвестициями понимается вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на 
территории Российской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному 
инвестору, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской Федерации), иного 
имущества, имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (интеллектуальную собственность), а также услуг и информации. [1] 

Прямая иностранная инвестиция – приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли, долей 
(вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на 
территории Российской Федерации в форме хозяйственного товарищества или общества в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации; вложение капитала в основные фонды филиала 
иностранного юридического лица, создаваемого на территории Российской Федерации; осуществление на 
территории Российской Федерации иностранным инвестором как арендодателем финансовой аренды (лизинга) 
оборудования, таможенной стоимостью не менее 1 млн. руб. [1] 

Россия обладает крупными и запасами природных ресурсов, а также имеет относительно емкий 
национальный рынок, весомый научный и трудовой потенциалы. В 2000-2008 гг. наблюдалась высокая и 
устойчивая положительная динамика макроэкономических показателей в стране (см. рис. 1), связанная с 
производством, ориентированным на внутренний рынок (строительство, сфера обслуживания, финансы, 
транспорт и коммуникации). 

 
Рис. 1. Основные макроэкономические показатели РФ в 2000-2008 гг. 

Источники: составлено автором по данным Росстата.  
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Эти характеристики, свидетельствующие о превращении России в одну из наиболее быстро растущих 
стран мира, позволили привлечь в национальную экономику значительные объемы иностранных инвестиций, 
как это видно из таблицы 1. 

Россия намерена строить максимально благоприятный режим для иностранных инвесторов. В стране 
постоянно совершенствуется система защиты прав собственности, включая права интеллектуальной 
собственности. И экономика Российской Федерации открыта для иностранных инвестиций, в том числе в 
инфраструктуру, в электроэнергетику и другие базовые отрасли национального хозяйства. 

Однако и Россия заинтересована в расширении российских инвестиций за рубеж, а также – в обмене 
активами с международными партнерами на взаимовыгодных условиях. Это – тот путь, по которому уже сейчас 
идут российские компании. 

Согласно статистическим данным, в 2008 г. платежный баланс РФ формировался в условиях 
меняющейся под воздействием мирового финансового кризиса внешнеэкономической конъюнктуры. 

В 2008 г. в экономику России поступило 103,8 млрд. долл. иностранных инвестиций, что на 14,2% 
меньше, чем в 2007 г. В I квартале 2008 г. поступило иностранных инвестиций 17,3 млрд. долл. (на 29,9% 
меньше соответствующего периода предыдущего года), во II квартале – 29,3 млрд. долл. (меньше на 18,0%), в 
III квартале – 29,2 млрд. долл. (больше на 6,1%), в IV квартале – 28,0 млрд. долл. (меньше на 15,2 %). 

 
Рис. 3. Структура притока иностранных инвестиций в экономику России в 2008 г., %. 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным табл. 1. 
 
Объем прямых инвестиций составил 27,027 млрд. долл., что составило 97,2 % от уровня 2007 г. и 26,0 % 

от общего объема иностранных инвестиций (см. рис. 3.1.3). Отмечен даже рост взносов в капитал. Подчеркнем, 
что прямые иностранные инвестиции служат индикатором инвестиционной привлекательности страны. В то же 
время международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) отмечает, что «хотя рост ПИИ в РФ в 
2006-2008 гг. ускорился, чистая средняя величина ПИИ, по имеющимся данным, не превышает 1% ВВП, 
причем основная часть инвестиций поступает в секторы, не производящие товарную продукцию (банки, 
розничная торговля, недвижимость)». [2] 

Для России важно увеличивать удельный вес прямых иностранных инвестиций в общей структуре 
ввозимого капитала и стремиться к повышению их эффективности. Это предопределяется следующими 
позитивными особенностями прямых инвестиций: 

– прямые инвестиции – это реальные инвестиции; 
–   они обладают  способностью  активизировать инвестиционные процессы в результате присущего им 

мультипликативного эффекта. Инвестиционный  мультипликатор – это коэффициент, выражающий 
соотношение между приростом  дохода и вызывающим этот прирост увеличением объема инвестиций; 

– прямые инвестиции более устойчивы  в условиях экономического кризиса; 
– ПИИ способствуют возрастанию социально-экономической стабильности    в результате  роста  

занятости  за счет создания дополнительных  рабочих  мест, увеличения  денежных  доходов занятых и 
бюджетных  доходов за счет расширения налоговой  базы; 

– будучи носителями современной техники  и технологий прямые инвестиции стимулируют  развитие 
производства экспортной продукции с высокой долей добавленной стоимости, инновационных товаров   и 
производственных технологий; 

– ПИИ содействуют  освоению мировых рынков капиталов и повышению  имиджа  России на  этих  
рынках. 

Что касается незначительного удельного веса портфельных  инвестиции, то это объясняется 
недостаточным развитием фондового рынка, низким уровнем его капитализации, незначительным количеством  
высоколиквидных корпоративных ценных бумаг.  
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Кроме того, портфельные инвестиции являются спекулятивными инвестициями, нестабильны в условиях 
 экономического кризиса,  могут быть внезапно вывезены  из страны с негативными последствиями для 
национальной экономики и в современных условиях не имеют принципиального значения для российской 
экономики.   

Объем портфельных инвестиций, привлеченных в российскую экономику, составил в 2008 г. 1,415 млрд. 
долл. (66,3% от общего объема инвестиций), сократившись наиболее значительно и составив 33,7% по 
сравнению с 2007 г. 

Это сокращение мы объясняем исключительно негативным влиянием глобального кризиса на экономики 
стран-инвесторов, хотя для России и в целом характерен незначительный объем портфельных иностранных 
инвестиций. Что касается незначительного удельного веса портфельных  инвестиции, то это объясняется 
недостаточным развитием фондового рынка, низким уровнем его капитализации, незначительным количеством  
высоколиквидных корпоративных ценных бумаг. Кроме того, портфельные инвестиции, как правило, носят 
спекулятивный характер, они нестабильны в условиях  экономического кризиса,  могут быть внезапно 
вывезены  из страны с негативными последствиями для национальной экономики и в современных условиях не 
имеют принципиального значения для российской экономики.   

В совокупной структуре иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в 2008 г., как и в 
предыдущие годы, наибольший удельный вес принадлежал сегменту прочих инвестиций – 77,2% – с объемом в 
75 327 млн. долл. Объем этих инвестиций снизился на 15,3%.  

Это, а также рост в 2009 г. кредитов, полученных от зарубежных совладельцев компаний, а также прочих 
прямых инвестиций (см. табл. 1) и с учетом отмеченной неблагоприятной ситуации на мировых рынках 
ссудного капитала, говорит о достаточно высоком рейтинге РФ в мире. 

Однако в 2008 г. Standard & Poor's (S&P) снизило суверенный рейтинг Российской Федерации с BBB+ 
(прогноз «Стабильный») до BBB, т.е. «платежеспособность эмитента считается удовлетворительной». Прогноз 
по рейтингу – «негативный». Кроме того, был понижен долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ по 
обязательствам в национальной валюте. [3] 

Региональный аспект. Различные регионы РФ различаются по кредитному рейтингу, и можно выделить 
наиболее привлекательные регионы для иностранных инвесторов. Доля регионов в прямых иностранных 
инвестициях в 2000-2007 гг. представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Доля регионов России в ПИИ в 2000-2007 гг., %. 

Источник: Независимый институт социальной политики. 
 
Как видно из рис. 4., это Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, 

Сахалинская область, Татарстан и Тюменская область. 
Отраслевой аспект. Наибольший объем иностранных инвестиций поступил в обрабатывающее 

производство, оптовую и розничную торговлю и операции с недвижимым имуществом, где сохранилась 
высокая концентрация иностранных инвестиций. В эти сферы поступило в 2008 г. 33,914, 23,905 и 15,4 млрд. 
долл. соответственно.  

Больше всего средств в эти отрасли экономики инвестировали Германия, Великобритания и Кипр. В 
добычу полезных ископаемых инвестировано 12,396 млрд. долл., в производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 3,387 млрд. долл. Меньше всего – 20 млн. долл. – было инвестировано в сферу 
здравоохранения и социальных услуг.  

В  целом  предпочтения иностранных  инвесторов  отражают конъюнктуру доходности внутреннего и 
внешнего инвестиционных рынков, направляющих свои капиталы,  в основном, в сектор экономики, 
оказывающий  рыночные  услуги и экспортоориентированные отрасли производства.  

Основные страны-инвесторы в 2008 г. – это Кипр (накопленный иностранный капитал на конец 2008 г. 
по этой стране составил 56,902 млрд. долл.), Нидерланды (46,346 млрд. долл.), Люксембург (34,402 млрд.), 
Великобритания (30,811 млрд.), Германия (17,425 млрд.), Франция (9,542 млрд.), Виргинские (Британские) о-ва 
(8,267 млрд. долл.).  
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На эти страны приходится 56,9, 46,3 и 34,4 млрд. долл. соответственно. На долю этих стран приходилось 
также 77,0% общего объема накопленных иностранных инвестиций, 79,4% общего объема накопленных 
прямых иностранных инвестиций. 

Структура накопленных иностранных инвестиций в российской экономике заметно отличается от их 
притока. По состоянию на конец 2008 г. накопленный иностранный капитал в экономике России составил 
264,6 млрд. долл., что на 19,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Наибольший удельный вес в 
накопленном иностранном капитале (см. рис. 5) приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на 
возвратной основе – 51,6% (на конец 2007 г. – 50,2%), доля прямых составила 46,3% (46,7%), портфельных – 
2,1% (3,1%).  

Объем погашенных инвестиций, поступивших ранее в Россию из-за рубежа, составил в 2008 г. 68 млрд. 
долл. – на 16,3% больше, чем в 2007 г. [4] 

 

 
Рис. 5. Структура накопленных иностранных инвестиций в экономике Российской Федерации 

на 2008 г., %. 
Источник: составлено автором. 
 
Согласно данным Росстата, в I квартале 2009 г. в российскую экономику поступило около 12 млрд. долл. 

иностранных инвестиций, что на 30,3% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. При этом сильней всего 
сократился приток прямых инвестиций (3,182 млрд. долл. за I квартал 2009 г.) – на 43%. Прочих инвестиций за 
указанный период (8,734 млрд. долл.) пришло на 24,4% меньше, чем за I квартал прошлого года. А вот приток 
портфельных инвестиций (115 млн. долл. за I квартал 2009 г.) сократился меньше всего – на 6,5%. Правда, доля 
портфельных инвестиций по-прежнему мала. Наибольший удельный вес в притоке иностранного капитала за I 
квартал 2009 г. пришелся на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе – 72,6% (на конец 
марта 2008 г. – 66,9%), доля прямых инвестиций составила 26,4% (32,4%), портфельных – 1% (0,7%). 

Имеющиеся в открытых источниках статистические данные свидетельствуют о том, что в кризис 
российская экономика стала менее привлекательной для зарубежных инвесторов. Это связано с тем, что, во-
первых, у самих потенциальных иностранных инвесторов ресурсов стало меньше из-за падения рынков, 
снижения стоимости активов и т.д. Во-вторых, Россия серьезно пострадала от кризиса, и риски инвестиций в 
нашу страну резко возросли.  

Прямые же инвестиции сократились сильней всего потому, что они самые долгосрочные и рискованные. 
В условиях спада и неопределенных перспектив не только в российской, но и в национальных экономиках, и на 
глобальном уровне, инвесторы от них воздерживаются. 

В то же время, по нашему мнению, сокращение притока ПИИ не вызвано необратимыми негативными 
процессами в российской экономике, а носит внешний конъюнктурный характер. Хотя, безусловно, снижение 
поступлений прямых иностранных инвестиций на 43% позволяет делать определенные неблагоприятные 
выводы.  В частности, это сокращение ПИИ может негативно отразиться на уровне темпов промышленного 
выпуска в будущем, поскольку снижаются возможности для обновления основных фондов и инвестиций в 
новые технологии. Снижение притока инвестиций и спад промышленности в значительной степени 
взаимосвязаны. 

Главным риском для ПИИ как в России, так и в мире в целом, по мнению автора, могут стать растущие 
риски протекционизма. 

Таким образом, на основе анализа притока иностранных инвестиций за период 2000-2008 гг. нами 
выявлены следующие особенности и закономерности иностранных инвестиций в экономике Российской 
Федерации. 
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1. Приток иностранных  инвестиций  в экономику России в 2000-х гг. характеризовался нарастающими 
объемами и высокой динамикой роста. В то же время данные Росстата свидетельствуют, что при общем росте 
объемов иностранных инвестиций темпы их притока замедляются. 

2. Мы выделяем разнонаправленные факторы (внутренние и глобальные), которые в рассматриваемый 
период как способствовали росту инвестиционной активности РФ, так и замедляющие ее, представленные нами 
в таблице 2.  

Таблица 2 
Внутренние факторы инвестиционной активности России в2000–2008 гг. 

Факторы, повышающие инвестиционную 
активность РФ 

Факторы, сдерживающие приток иностранного 
капитала  

Устойчивый рост российской экономики, 
стабильность социально- экономической ситуации 
и растущие рейтинги инвестиционной 
привлекательности 

Снижение динамики основных макроэкономических 
показателей 

Прирост выпуска продукции и услуг  базовых 
отраслей  национальной экономики  и 
промышленного производства 

Слабая привлекательность и «непрозрач-ность» для 
иностранных инвесторов иннова-ционных и 
инвестиционных проектов разви-тия отраслей 
 реального сектора  

Формирование конкурентной среды на внутреннем 
финансовом и фондовом рынке 

Нестабильность и неразвитость российского 
фондового рынка 

Сохранение относительно высоких цен мирового 
рынка на энергоресурсы и цветные металлы 

Высокая зависимость  экономики, государст-венных 
финансов и платежного баланса от 
внешнеэкономической конъюнктуры 

Снижение темпов инфляции  и, как следствие, 
уменьшение процентных ставок рефинансирования 
Банка России 

Незначительные объемы государственных инвестиций 

Укрепление российской банковской системы Низкая конкурентоспособность ПИИ относи-тельно 
альтернативного размещения активов 

Улучшение финансового положения предприятий Избыточные административные барьеры для 
предпринимательской деятельности  

Предпринимаемые Правительством РФ  меры по 
улучшению инвестиционного климата 

Высокие инвестиционные риски для иност-ранных 
инвесторов, отсутствие гарантий государства по 
защите прав инвесторов 

Повышение рейтингов инвестиционной 
привлекательности России 

Большие объемы вывоза российских инвестиций за 
рубеж 

Источник: составлено автором. 
 
Кроме повышения суверенного кредитного рейтинга, на инвестиционную привлекательность России 

положительно влияют следующие факторы: высокая доходность инвестиций; потребительская активность 
россиян; привлекательность внутреннего рынка; устойчивый рост экономики; наличие квалифицированной 
рабочей силы. [5]Иностранные инвесторы считают Россию непривлекательным объектом вложений также из-за 
долговой нагрузки компаний и частого вмешательства властей. 

3. Крупнейшим внешним фактором, безусловно, выступает начавшийся в 2007 г. глобальный 
финансовый кризис, затронувший все промышленно-развитые государства-партнеры РФ и приведший, как 
было показано выше, к сокращению объемов вывоза капитала в мире. 

 Таким образом, Россия выступает все более привлекательным рынком приложения иностранных 
инвестиций.  

Россия, как и многие страны мира, может стимулировать привлечение ПИИ в отрасли, имеющие особо 
важное значение для роста ее экономики. Правильный выбор «точек» приложения усилий крайне трудно 
сделать в условиях отсутствия сложившейся структурной и промышленной политики, не завершившегося 
формирования новой всеобъемлющей экономической программы. 

Перспективным направлением стимулирования ПИИ является снятие различного рода ограничений на 
их приток и деятельность в стране предприятий с иностранным участием. Так, особое значение для развития 
экономики имеют финансовые услуги. Коренным направлением привлечения ПИИ в эти отрасли является 
поэтапное снятие ограничений, в первую очередь в области страхования и банковских услуг. Отказ от 
различного рода квот в отношении российского труда и поставок продукции, в частности в рамках соглашений 
о разделе продукции, также станет фактором. Содействующим притоку ПИИ. 

Однако важнейшей проблемой, остро требующей своего разрешения, нам представляется 
диверсификация страновых источников притока инвестиций с целью активизации процесса привлечения ПИИ в 
экономику России. По нашему мнению, страны СНГ и, прежде всего Украина, могут стать полноценными 
партнерами РФ в инвестиционном процессе. 
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РЕЗЮМЕ 
У статті аналізуються основні особливості притоку іноземних інвестицій у Російську Федерацію в 2000-е рр., 
розглядаються галузевий і регіональний аспекти проблеми. Значна увага авторами було приділено також 
впливу глобальної фінансової кризи на інвестиційні процеси в Росії. Відзначено, що, хоча російська економіка 
може й готова приймати більше вагомі капіталовкладення, але для Росії на першому місці стоїть завдання 
направлення цих ресурсів у пріоритетні сектори економіки, а саме - в обробну (по суті - інноваційну) 
промисловість.  
РЕЗЮМЕ 
В статье анализируются основные особенности притока иностранных инвестиций в Российскую Федерацию в 
2000-е гг., рассматривается отраслевой и региональный аспекты проблемы. Значительное внимание авторами 
было уделено также влиянию глобального финансового кризиса на инвестиционные процессы в России. 
Отмечено, что, хотя российская экономика может и готова принимать более весомые капиталовложения, но для 
России на первом месте стоит задача направления этих ресурсов в приоритетные сектора экономики, а именно 
– в обрабатывающую (по сути – инновационную) промышленность.  
SUMMARY 
The most important characteristics of foreign investments inflow in Russian economy in 2000-2008 are analyzed ion 
article. Authors pay a lot of attention to regional and branches aspects of this process and the impacts of global financial 
crisis. It is possible to Russia to attract foreign direct investment more. But it is actually to invest foreign capital into the 
most priories spheres of national economy, especially in innovation industry.  
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 
С.Е. Борисова, к.э.н., доцент кафедры «Финансы» Донбасской государственной машиностроительной академии      
⋅ 

Актуальность темы. Динамика и направление развития мирового хозяйства в XXI веке определяются 
характером интернационализации и глобализации мирохозяйственных связей, которые, с одной стороны, 
обуславливают рост взаимозависимости между странами, а с другой стороны – конкуренции между ними. 
Активизация указанных процессов и динамичный характер конкуренции на международных рынках 
обуславливают актуализацию проблем обеспечения конкурентоспособности под влиянием глобального 
финансового кризиса. Результаты фундаментальных исследований украинских и зарубежных ученых 
однозначно свидетельствуют о том, что одним из наиболее значимых факторов, способствующих повышению 
конкурентоспособности страны на мировой арене, является привлекательность страны для иностранных 
инвесторов (инвестиционная привлекательность). 

Цель исследования и постановка проблемы. Целью данного исследования является изучение влияния 
финансового кризиса на инвестиционную привлекательность страны с целью прогноза развития мировых 
экономик в условиях глобальной конкуренции, а также выработки мер и путей выхода из кризиса 
правительствами стран мира. 

Основная часть. Под инвестиционной привлекательностью понимают наличие определенных условий, 
которые влияют на предпочтения инвестора в выборе объекта инвестирования. В качестве основных 
составляющих инвестиционной привлекательности принято выделять инвестиционный потенциал и 
инвестиционный риск. Наиболее значимыми для оценки инвестиционного потенциала страны являются 
показатели, которые отражают уровень социально-экономического развития страны: уровень развития 
технологий, уровень жизни, темп экономического роста, уровень политической стабильности, емкость 
внутреннего рынка, размеры внешнего долга, курс национальной валюты, наличие стабильной денежной 
системы, уровень внутренних накоплений, уровень развития инфраструктуры и т.д. 

Степень инвестиционной привлекательности той или иной страны указывает не только на состояние 
объективных и субъективных условий, созданных для бизнеса на ее территории, но и может предопределять 
некоторые приоритетные направления вложения средств. Такие приоритеты в зависимости от степени 
инвестиционной привлекательности были определены практикой самих инвесторов (табл. 1). 
                                                           
© Борисова С.Є., 2009 
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Инвесторам важно правильно определить приоритеты вложений, что позволит обеспечить расширенное 
воспроизводство, получение прибыли и повышение уровня жизни в стране. 

Экспертами ЮНКТАД разработан ряд показателей, позволяющих оценить позиции страны на мировом 
рынке ПИИ (инвестиционная привлекательность). К таким показателям относят: индекс фактического 
положения страны в области ввоза ПИИ (соотношение между долей страны-реципиента в мировом притоке 
ПИИ и ее долей в мировом ВВП); индекс потенциала в объеме ввоза ПИИ (представляет собой фактическую 
оценку инвестиционного климата страны) [1]. 

Компаративный анализ рейтинга стран по объемам и потенциалу привлечения ПИИ в течение 2005-2007 
гг. позволяет констатировать тот факт, что на современном этапе развития мирового хозяйства основными 
центрами притяжения ПИИ являются: в Азиатско-Тихоокеанском регионе – Китай, Индия, Таиланд и Турция; в 
Восточной Европе – Россия, Польша и Украина; в Латинской Америке – Бразилия, Чили и Мексика; на 
Ближнем Востоке – Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет; в Африке - Ангола, Нигерия и ЮАР. 

Таблица 1 
Обобщенная оценка инвестиционной привлекательности 

Степень инвестиционной 
привлекательности Приоритетные направления инвестирования 

Приоритетная 
инвестиционная 

привлекательность 

Предпочтительны инвестиции в промышленное производство всех 
основных подотрослей, транспортную инфраструктуру и связь, 
производство стройматериалов, жилищное строительство в городской и 
пригородной зоне, торговлю, массовое питание и бытовое обслуживание, 
медицинские и спортивные учреждения, банковский и страховой бизнес. 

Достаточно высокая 
инвестиционная 

привлекательность 

Предпочтительные направления теже, что и в первой группе (но несколько 
менее эффективные) в ряде объектов эффективны инвестиции в 
производство и переработку сельскохозяйственной продукции. 

Средняя инвестиционная 
привлекательность 

Предпочтительны инвестиции в аграрный сектор экономики, производство 
сельскохозяйственной продукции, переработку сельскохозяйственного 
сырья, производственную инфраструктуру сельского хозяйства, сельское 
производственное и жилищное строительство. 

Низкая инвестиционная 
привлекательность 

Инвестиционная активность должна быть ограничена из-за 
неблагоприятного инвестиционного климата и низкой эффективности. 
Инвестирование возможно лишь в особо эффективные проекты после 
тщательного изучения бизнес-планов. 

 
Объем иностранных инвестиций в страны с развитой экономикой составил 1,2 млрд. дол. США. 

Лидирующими странами по привлечению прямых иностранных инвестиций стали США, Великобритания, 
Франция, Канада и Нидерланды [4]. 

Половина совокупного объема прямых иностранных инвестиций в страны с развивающейся экономикой 
пришлась на страны Южной Азии, Восточной Азии, Юго-восточной Азии и Океании. Наибольший прирост 
объема прямых иностранных инвестиций был зафиксирован в странах Латинской Америки и Карибского моря, 
и составил 36% [4].  

Таблица 2 
Накопленные привлеченные прямые иностранные инвестиции, млн. дол. США [2] 

Накопленные 
привлеченные ПИИ 

(inward FDI) 

Накопленные ПИИ за 
рубежом (outward FDI) 

Накопленные 
ПИИ на душу 
населения 

Доля 
накопленных 
привлеченных 
ПИИ от общих 
ПИИ мира % 

Регион, 
страна 

2000 2007 2000 2007 2006 2007 2006 2007 
Мир 5786700 15210560 6148211 15602339 1645 2393 100 100 
ЕС 2308607 7267144 3050580 8086111 11000 14830 45,3 47,8 

Эстония 2645 16594 259 5873 9420 11853 0,1 0,1 
Латвия 2084 10493 24 776 3290 4197 0,06 0,07 
Литва 2334 14679 29 1565 3225 4448 0,09 0,1 
Польша 34227 142110 1018 19644 2717 3691 0,86 0,93 
США 1256867 2093049 1316247 2791269 5965 6953 14,9 13,8 
Китай 193348 327087 27768 95799 225 249 2,44 2,15 

Казахстан 10078 43381 16 2149 2195 2854 0,27 0,29 
Россия 32204 324065 20141 255211 1380 2250 1,65 2,1 
Украина 3875 38059 170 6077 480 811 0,19 0,25 

 
По данным UNCTAD, Китай занял шестое место в мире и первое среди стран, которые развиваются, по 

объему прямых иностранных инвестиций в экономику. Китайские инвестиции за рубежом тоже росли 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 204

достаточно быстрыми темпами и достигли в прошлом году 2,17 млрд. дол. США. С одной стороны, эти данные 
свидетельствуют, что международное содружество перестало рассматривать Китай как производителя дешевых 
товаров, а увидело в нем перспективный конкурентный рынок. Даже сейчас Китай остается наиболее 
привлекательным направлением для иностранных прямых инвестиций среди стран, которые развиваются, 
несмотря на мировой финансовый кризис. 

Принимая во внимание тот факт, что позиционирование государств-реципиентов на мировом рынке 
инвестиций зависит от их активного участия в создании более благоприятных, чем в других странах-
конкурентах, условий для иностранного инвестирования, для повышения инвестиционного рейтинга стран в 
рамках национальных систем государственного регулирования, должны применяться следующие действия: 
сокращение размера внешнего государственного долга; повышение инфляционной стабильности валюты; 
обеспечение высоких темпов развития экономики; развитие инвестиционного законодательства; осуществление 
поддержки инвестиций путем предоставления гарантий и льгот; формирование инвестиционной 
инфраструктуры и т.д. 

Основными источниками иностранных инвестиций в европейские экономики остаются Германия, 
Великобритания и Франция (51%) в Европе, а также США (25%) [3].  

Таблица 1.  
Пятнадцать ведущих европейских стран по количеству проектов, связанных с прямыми 

иностранными инвестициями в 2008 году 
№ п/п Страна 2007 г. В 

процентном 
выражении,

2007 г. 

2008 г. В 
процентном 
выражении, 

2008 г. 

Тенденция 2007-
2008 гг. 

1 Великобритания 713 19% 686 18% -4% 
2 Франция 541 15% 523 14% -3% 
3 Германия 305 8% 390 10% 28% 
4 Испания 256 7% 211 6% -18% 
5 Польша 146 4% 176 5% 21% 
6 Румыния 150 4% 145 4% -3% 
7 Россия 139 4% 143 4% 3% 
8 Бельгия 175 5% 142 4% -19% 
9 Швейцария 124 3% 125 3% 1% 

10 Нидерланды 123 3% 116 3% -6% 
11 Ирландия 80 2% 108 3% 35% 
12 Венгрия 135 4% 100 3% -26% 
13 Италия 69 2% 96 3% 39% 
14 Чешская Республика 83 2% 87 2% 5% 
15 Швеция 81 2% 85 2% 5% 

 Прочие 592 16% 585 16% -1% 
 Итого 3712 100% 3718 100% 0% 
Источник: данные обзора «Эрнст энд Янг» «Мониторинг европейской инвестиционной 

привлекательности» за 2009 год. 
 
На страны БРИК в 2008 году пришлась относительно небольшая доля проектов по инвестированию в 

европейские экономики (6%). При этом наблюдается активная положительная динамика: число 
инвестиционных проектов, осуществленных китайскими и индийскими инвесторами, увеличилось со 118 в 
2007 году до 182 в 2008 году. Британская экономика получила существенную долю этих инвестиций.  

При этом начавшийся мировой экономический кризис является системным, обусловленным 
противоречиями неолиберальной модели капитализма (мировое хозяйство не может дальше развиваться по-
старому), исчерпаны ресурсы экономической политики, построенной на соединении систематического 
снижения реальной заработной платы со стимулированием потребления. Падение потребления в «старых 
индустриальных странах» привело к потере эффективности экономической модели, основанной на 
эксплуатации дешевой рабочей силы в «третьем мире» (дальнейшее снижение товарных цен за счет 
сверхэксплуатации рабочей силы невозможно, ее ресурсы также почти исчерпаны). 

В результате глобализации 1975-2008 годов, явившейся новой стадией развития мироэкономики, целые 
регионы планеты превратились из аграрных в промышленные. Сотни миллионов людей оказались вынуждены 
оставить традиционные натуральные хозяйства, став наемными рабочими. Неолиберальная экономическая 
модель имела в своей основе противоречия, развитие которых определяло конец ее существования. 
Производимые в странах периферии товары должны были продаваться в центре – развитых 
западноевропейских и североамериканских странах. Но по мере выноса из них производства потребительские 
возможности населения уменьшались, лишь очень ограниченно компенсируясь «новой экономикой»: сферой 
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услуг и информационных технологий. Рост потребительских рынков стран промышленной периферии не мог 
покрыть растущий дефицит спроса.  

Новый мировой кризис открылся обрушением кредитной пирамиды в США, потребительском центре 
планеты (на США приходится до 40% глобального потребления). Массы американцев оказались не в состоянии 
приобретать прежнее количество товаров на свои доходы, снижавшиеся с начала 1980-х годов. Население США 
также продемонстрировало неспособность платить даже по самым дешевым кредитам. Аналогичные проблемы 
проявились в Великобритании и ЕС. Открылся новый кризис глобальной экономики, знаменующий смену 
больших хозяйственных волн.  

Глобальная экономика переживает тяжелую рецессию, вызванную крупномасштабным финансовым 
кризисом и резкой утратой уверенности. Хотя ожидается, что темпы сокращения экономики замедлятся, 
начиная со второго квартала, прогнозируется, что мировой объем производства сократится на 1,3 процента в 
целом в 2009 году и затем будет постепенно повышаться, на 1,9 процента на протяжении 2010 года. Для 
достижения такого подъема необходимо наращивать усилия по оздоровлению финансового сектора, продолжая 
при этом поддерживать уровень спроса путем либерализации денежно-кредитной и налогово-бюджетной 
политики. 

Страны по всему миру серьезно пострадали от финансового кризиса и спада экономической активности. 
Страны с развитой экономикой пережили беспрецедентное снижение реального ВВП на 7½ процента в 
четвертом квартале 2008 года, и, по оценкам, объем производства продолжал сокращаться почти столь же 
быстро в первом квартале 2009 года. Хотя экономика США, возможно, наиболее пострадала от возросшей 
напряженности в финансовой сфере и дальнейшего ухудшения ситуации в жилищном секторе, страны 
Западной Европы и страны Азии с развитой экономикой испытывают большие трудности из-за резкого спада 
мировой торговли, а также усугубления собственных финансовых проблем и корректировок на рынках жилья 
некоторых стран. Страны с формирующимся рынком также оказались в тяжелом положении, и их экономика 
сократилась в общей сложности на 4 процента в четвертом квартале. Ущерб распространяется как по 
финансовым, так и по торговым каналам, особенно для стран Восточной Азии, в экономике которых большую 
долю составляет экспорт обрабатывающей промышленности, а также стран Европы с формирующимся рынком 
и Содружества Независимых Государств (СНГ), экономика которых опирается на крупные притоки капитала в 
качестве источника роста. Параллельно быстрому охлаждению мировой активности быстро u1087 падает 
инфляционное давление. Цены на биржевые товары резко снизились относительно высоких уровней середины 
года, что привело к особенно большим потерям дохода для стран Ближнего Востока и СНГ, а также для многих 
других экспортеров биржевых товаров в Латинской Америке и Африке. В то же время увеличение 
неиспользуемых экономических мощностей сдерживает рост заработной платы и приводит к снижению 
рентабельности. В результате общий уровень инфляции за 12-месячный период в странах с развитой 
экономикой опустился ниже 1 процента в феврале 2009 года, хотя базовая инфляция оставалась в диапазоне 1½ 
–2 процента, за существенным исключением Японии.  

Широкие по охвату и нередко нетрадиционные по характеру меры политики позволили достичь лишь 
ограниченных результатов в стабилизации финансовых рынков и сдерживании спада производства и не смогли 
поставить заслон негативной обратной связи между ослаблением экономической активности и острой 
финансовой напряженностью. Инициативы по «остановке кровотечения» включают вливания государственного 
капитала и разнообразные механизмы для обеспечения ликвидности, либерализацию денежно-кредитной 
политики и пакеты мер бюджетного стимулирования.  

По оценкам, общая ожидаемая сумма списания по глобальным открытым позициям составляет порядка 4 
триллионов долл. США, из них примерно две трети придется на банки, а остальная часть будет распределена 
между страховыми компаниями, пенсионными фондами, хеджевыми фондами и другими посредниками. Во 
всем мире банки ограничивают доступ к кредиту (и будут и в дальнейшем следовать этой практике), поскольку 
избыточный уровень безнадежных активов и неопределенность относительно того, какие организации будут 
оставаться платежеспособными, сдерживают инвестиции частного капитала. Проблемы финансирования 
вышли далеко за рамки рынков краткосрочного банковского финансирования в странах с развитой экономикой. 
Многие нефинансовые корпорации не в состоянии привлекать оборотный капитал, а некоторые испытывают 
трудности в получении более долгосрочных кредитов. 

Особое беспокойство вызывает общее сокращение деятельности иностранных инвесторов и банков в 
странах с формирующимся рынком и, как следствие, усиление проблем финансирования. Новые выпуски 
ценных бумаг практически прекратились, были урезаны потоки банковского финансирования, спреды по 
облигациям взлетели вверх, цены акций упали, а валютные рынки подвергаются сильному давлению. Помимо 
общего повышения несклонности к риску это связано с рядом неблагоприятных факторов, включая ущерб, 
нанесенный банкам и хеджевым фондам, стремление перевести средства под защитный «зонтик», созданный 
благодаря все более широкому предоставлению гарантий на развитых рынках, и усиливающуюся 
обеспокоенность относительно перспектив и уязвимости экономики стран с формирующимся рынком. 

Одним из существенных побочных эффектов финансового кризиса была переориентация на более 
безопасные инвестиции и усиливающаяся тенденция предпочтения отечественных активов, что повлияло на 
курсы основных мировых валют. С сентября 2008 года доллар США, евро и иена заметно укрепились. 
Китайский юань и валюты, привязанные к доллару (включая валюты стран Ближнего Востока), также 
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укрепились. Большинство валют других стран с формирующимся рынком резко ослабло, несмотря на 
использование международных резервов для их поддержки. 

Компания InMind в рамках проекта Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) провела две волны 
измерения Индекса инвестиционной привлекательности. Согласно Индексу ЕВА за период сентябрь-ноябрь 
2008 г. инвестиционная привлекательность Украины упала с 3,1 до 2,2 (по 5-бальной шкале). Формально он 
остался на уровне 2-й волны исследования, которая проходила с ноября 2008 года по январь 2009 года. Но в 
ходе 3-й волны исследования были зафиксированы изменения оценки компонентов индекса: индикатор 
инвестиционного климата снизился с 2,3 до 2,0, что, в свою очередь, говорит об ухудшении восприятия 
инвесторами инвестиционной привлекательности Украины. Следующая волна будет проведена уже весной 
2009 г. – это даст возможность отследить в первую очередь настроения самой бизнес среды, которые часто 
являются одним из значительных факторов для инвестора [3]. 

Подобная оценка инвестиционного климата проводится во многих странах ЕС и мира в целом разными 
исследовательскими агентствами. Для Украины это уникальная инициатива наибольшего международного 
бизнес сообщества объединить свои силы и дать оценку инвестиционному климату в стране, в частности, его 
привлекательности как для инвесторов, которые уже нашли себя на этом рынке, так и для тех, кто лишь входит 
в Украину. 

По индексу защиты прав собственности от Property Rights Alliance, Украина находится на 83 месте с 
индексом 4,3. При этом качество правового и политического поля оценено как 3,9, защита прав физической 
собственности – 4,8, защита прав интеллектуальной собственности – 4,3. По всем перечисленным 
составляющим Украина имеет слабую защиту прав собственности [2]. 

Украина в рейтинге Euromoney, опубликованном в марте 2008 г. занимает 76 позицию по интегральному 
показателю надежности. Следует отметить, что в Украине, согласно Euromoney, политический риск 
существенно превалирует над экономическим. Агентство Fitch Ratings заявило о понижении долгосрочных 
рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с BB- до B+. По 
долгосрочным РДЭ сохранен прогноз "негативный". Агентство понизило рейтинг странового потолка Украины 
с BB- до B+, подтвердив краткосрочный РДЭ в иностранной валюте B. Fitch объяснило свое решение высокими 
рисками в Украине. Понижение рейтингов отражает обеспокоенность Fitch растущими рисками финансового 
кризиса, включая значительное снижение курса национальной валюты, напряженность в банковской системе и 
существенный ущерб для реального сектора экономики Украины [2]. 

Рейтинг уровня BB (наилучший из спекулятивной группы) обозначал возможность развития в Украине 
кредитных рисков, особенно в результате негативных экономических действий, которые могут произойти со 
временем, но предусматривал существование альтернативных ресурсов в сфере бизнеса или финансов, которые 
позволят стране выполнить свои финансовые обязательства. Рейтинг уровня B – “в значительной степени 
спекулятивный” – отмечает наличие значительных кредитных рисков при сохранении в Украине ограниченной 
безопасности.  

Индекс инвестиционной привлекательности Украины, рассчитываемый по 5-бальной шкале Европейской 
Бизнес Ассоциацией (EBA), в третьем квартале 2009 года сократился до 2,56 по сравнению 2,64 во втором 
квартале, сообщается в исследовании EBA  В исследовании отмечается, что инвесторы демонстрируют более 
оптимистичную оценку инвестиционного климата своей основной отрасли на протяжении грядущих 3 месяцев 
по сравнению с оценкой климата в стране в целом. Оценка прибыльности для новых участников рынка стала 
более поляризованной по сравнению с преимущественно нейтральными оценками в предыдущем периоде. 

Для привлечения зарубежных инвесторов в каждой стране обязательными являются следующие меры:  
– ряд налоговых льгот на прибыль; освобождение от налогов и пошлин материалов, комплектующих 

изделий, оборудования, ввозимых для развития производства; учет при налогообложении курсовых изменений;  
– освобождение от уплаты таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость при ввозе 

товаров, которые являются вкладом иностранного инвестора в уставный капитал в течение срока его 
формирования, освобождение от вывозной таможенной пошлины товаров собственного производства;  

– замена налогов, сборов и обязательных платежей распределением производственной продукции 
между инвестором и субъектами;  

– определение основ хозяйственной деятельности свободных экономических зон и предоставление 
льгот для экспортного производства. 

Для создания благоприятного инвестиционного климата, его стабилизации необходим длительный 
период времени, что будет способствовать развитию международного инвестиционного сотрудничества, 
увеличению притока инвестиций из-за границы и их эффективному использованию. 
 
РЕЗЮМЕ 
Метою даного дослідження є вивчення впливу фінансової кризи на інвестиційну привабливість країни з метою 
прогнозу розвитку світових економік в умовах глобальної конкуренції, а також визначення мір і шляхів виходу 
із кризи урядами країн. 
РЕЗЮМЕ 
Целью данного исследования является изучение влияния финансового кризиса на инвестиционную 
привлекательность страны с целью прогноза развития мировых экономик в условиях глобальной конкуренции, 
а также выработки мер и путей выхода из кризиса правительствами стран. 
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SUMMARY 
The article is devoted to study of influencing of financial crisis on the investment attractiveness of country with the 
purpose of prognosis of development of world economies in the conditions of global competition, and also making of 
measures and ways of exit from a crisis the governments of countries. 
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У сучасному світі багато суб’єктів господарювання оперують такими поняттями інформації, як 
комерційна таємниця, банківська таємниця, персональна інформація та інші види, які належать до інформації з 
обмеженим доступом (ІОД). Більшість з цих понять регламентуються відповідними нормативними актами [1-6] 
або визначаються у юридичних документах, що розробляються СГ самостійно. Крім того, існує тип інформації, 
яка відноситься до прийнятих законодавчо класифікаторів й яку використовують на СГ безпосередньо [7-8]. 
Така інформація також належить до типу, над яким потрібно суворо вести облік й защати від втрати. 

У процесі використання визначеної інформації можливо виникнення подій, у результаті впливу яких СГ 
витрачає інформації. Це трапляється у результаті, наприклад, дій інсайдерів, форс-мажорних обставин, при не 
навмисних діях співробітників та ін. Тому виникає задача отримання вартості втраченої інформації для 
підрахунку фінансових, грошових та інших втрат й здійснення заходів щодо ліквідування наслідків або 
запобігання розвитку подальшого витрачання ІОД. Якщо ІОД була втрачена у результаті проведення мережних 
атак на мережну інфраструктуру, то пропонується використовувати методику у роботі [9]. 

Деякі спеціалісти та керівники СГ оцінюють [10], наприклад, вартість втрати персональної інформації 
про співробітників СГ у розмірі 50 дол. 

У результаті аналітичного дослідження інформації з відкритих джерел, було з'ясовано, що в області 
економічної безпеки вирішенням визначеної задачі займалися такі вчені як Є. Олейников [11], В. Ярочкін [12], 
А. Лукацкий [13], І. Медведовський (Росія) [14], В. Геєць, Т. Клебанова, О. Черняк [15], М. Куркин [16], В. 
Мунтіян, (Україна) [17]. 

Проведений аналіз досліджень відомих фахівців показав, що ефективних і реально працюючих методів 
(методик, механізмів), що дозволяють одержати можливість оцінки економічних втрат ІОД у рамках концепції 
ЕБ і, яка б забезпечувала комплексний підхід на СГ в сфері ЕБ, не існує. 

Метою статті є подання нового механізму ранжирування ІОД, що дозволить керівникам СГ [18] 
одержати можливість реальної оцінки економічних втрат ІОД, яка втрачається за різними причинами. 

Для отримання можливості оцінки вартості ІОД пропонується провести заходи за алгоритмом, що 
пропонується: 

1. Виконати ранжирування ІОД, визначити окремі категорії інформації, яка використовується на СГ. 
2. У всьому обсязі персональних даних співробітників, особливо важливих персон, виділити множини 

груп [19] за окремими ознаками, наприклад, групи керівного, інженерного, виробничого складу та ін. 
3. При наявності можливості виконати попереднє або приблизне оцінювання вартості окремих груп 

(підгруп), можливо у вигляді коефіцієнту [20]. 
4. Провести всебічний аналіз наявності взаємозв’язку між визначеними групами [21]. 
5. Визначити при наявності можливості незалежні групи (підгрупи) [22]. 
6. Виконати матричне розкладання множин груп (підгруп) на всієї множині ІОД, що дозволить провести 

декомпозицію всього обсягу ІОД та отримати наочне представлення [23]. 
7. Виконати категорювання типів (видів) всього обсягу документів, що циркулюють на СГ й містять 

визначені види ІОД (наприклад, договори, накладні, векселя, закладні, відомості, довіреності та ін.) [24]. 
8. Збудувати дерево зв’язків між отриманими множинами типів ІОД та видів документів, що дозволить 

отримати повну карту взаємозв’язків та наочне уявлення ІОД на будь-якому документі [25]. 
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Приблизно в половині досліджених СГ [10, 26] існує виділений відділ, зі своїм фінансуванням, зі 
своїми регламентованими юридичними документами. Їхня необхідність підтверджується виникаючими (їх не 
приховують) погрозами, джерелами, несанкціонованим доступом і розслідуваннями інцидентів, які проводяться 
внаслідок цього. За підсумками розслідувань на майже 60% опитаних СГ була отримана оцінка фінансових 
(грошових) втрат, тому що керівництву завжди цікаво мати повний фінансовий звіт за результатами інцидентів. 
Крім того, більше 2/3 досліджених СГ вважають за необхідне розробляти й впроваджувати більш ефективні 
методики оцінки економічних (фінансових) втрат, тому що існуючі методики не задовольняють сучасним 
вимогам ринкової економіки. Проте, існує деяка частка підприємств, на яких економічні або фінансові втрати 
не враховувалися взагалі. Статистика цих причин наведена на рис. 1. 

 
Для одержання оцінки економічних втрат ІОД, яку необхідно ранжирувати відповідно до заданого 

критерію.  
Внаслідок зазначених причин, а також на підставі проведеного аналітичного дослідження, був 

розроблений класифікатор видів інформації (КВІ), представлений на рис. 2-3.  
Отриманий КВІ не є уніфікованим і не може бути таким у принципі, оскільки законодавча база 

України, як і будь-якої іншої розвиненої держави, базується на динамічній інфраструктурі й змінюється досить 
часто. 

Оскільки тип розглянутої інформації – ІОД, те очевидним критерієм буде критерій її важливості, який 
оперує коефіцієнтом умовної ваги інформації – КУВІ. 

Крім того, {КВД} = {НТВКВД} ∪ {УКВД}, де НТВКВД – коефіцієнт виду (типу) документа для науково-
технічної й виробничої діяльності, УКВД – коефіцієнт виду (типу) документа для управлінської діяльності. 

 
Рис. 2. Класифікатор видів інформації (початок) 

 

Рис. 1. Причини відсутності обліку економічних втрат 
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Рис. 3 Класифікатор видів інформації (кінець) 

 
Для одержання можливості подальшої обробки даних введемо нормування коефіцієнтів, що також 

дозволить виявити значиму частку введеного виду (типу) критерію стосовно всієї множини. Одержання 
нормованих значень типів (видів) критеріїв здійснюється таким чином: 
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де  Х – тип (вид) критерію; 

i – кількість типів (видів) критеріїв; 
j – кількість значень введеного критерію. 
Застосовуючи нормування для визначення КУВІ [27] можна одержати вид матриць, як показано на 

прикладі матриці розрахунку КВЗ(itВІ). Оскільки, КВЗ(itВІ) – коефіцієнт витрат, обумовлених рівнем тимчасових 
видатків при відновленні ІОД [9], то очевидна його пряма залежність від часу, який витрачається на 
відновлення загубленої інформації – itВІ на i-м вузлі системи економічної безпеки (СЕБ), де ведеться обробка 
ІОД.  

Оскільки, itВІ може залежати від багатьох факторів [9], то, наприклад, діаграму складових компонент 
можливо навести, як показано на рис. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внаслідок чого одержимо функціональну залежність КВЗ(itВІ), що графічно можна зобразити на рис. 5. 

Рис. 4. Діаграма складових компонент 

itВІ 

       itО(П)
ВІ         itПДВІ   itПЗВІ        itПСВВІ 
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Рис. 5. Функціональна залежність КВЗ(itВІ) 

 
Позначимо множину введених критеріїв як: 

F = {fi}, де i = 1, 2, 3. 
Тоді розподіл коефіцієнтів важливості витрат буде мати вигляд, представлений у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Первинний розподіл коефіцієнтів важливості витрат, КВЗ(itВІ) 

 
Значення КВЗ(itВІ) 

Значення критерію 

Назва № 
з/п Н

ез
на
чн
е 

М
ал
е 

С
ер
ед
нє

 

В
ел
ик
е  

 
Zi 

 

 
нFi 

Визначення (пошук) обсягу інформації для 
відновлення й використання 
спеціалізованого ПЗ 

f1=1 1 2 3 4 10 0,0735 

Пошук дублікатів інформації f2=2 5 6 7 8 26 0,1912 
Перезапис інформації в СЕБ f3=3 9 10 11 12 42 0,3088 

В
аж

ли
ві
ст
ь 
ви
тр
ат

 

Використання ПЗ для  
відновлення інформації f4=4 13 14 15 16 58 0,4265 

        S=136 1 
 
Умовні позначення:   

itО(П)
ВІ  – час визначення (пошуку) обсягу ІОД для відновлення; 

itПДВІ  – час для пошуку дублікатів ІОД, itПДВІ = 0, якщо дублікатів не створювалося, тобто система 
створення резервних копій не використовувалася; 

itПЗВІ  – час для перезапису ІОД у системі, у загальному випадку:  
itПЗВІ = VІОД / 8 × срvHDD, 

де  VІОД – обсяг ІОД у Мб;  
срvHDD – середня швидкість операцій запису/читання жорсткого диска, Мбіт/с; 
itПСВВІ  – час, що необхідний для використання спеціальних програмних засобів для відновлення ІОД – 

залежить від навичок роботи оператора ПК і загальної швидкості ПК (апаратна платформа). 
Таким чином, при розгляді запропонованого механізму оцінки економічних втрат ІОД на СГ можна 

одержати практичну реалізацію обліку фінансових, грошових та інших втрат. Крім того, це дозволить 
використовувати їх у рамках концепції ЕБ на СГ. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті пропонується новий підхід щодо ранжирування інформації з обмеженим доступом (ІОД) для 
отримання оцінки її вартості, який реалізується у рамках концепції економічної безпеки підприємства або 
суб’єкта господарювання (СГ). Пропонується узагальнений класифікатор видів (типів) ІОД. Наводиться 
функціональна залежність визначення коефіцієнту витрат, обумовлених рівнем тимчасових видатків при 
відновленні ІОД від часу, який витрачається на відновлення загубленої інформації. Наводиться приклад 
отримання матриці коефіцієнту витрат, від якого залежить коефіцієнт умовної ваги ІОД. Наведена діаграма 
складових компонент з можливістю урахування багатьох факторів. 
РЕЗЮМЕ 
В статье предлагается новый подход к ранжированию информации с ограниченным доступом (ИОД) для 
получения оценки ее стоимости, который реализуется в рамках концепции экономической безопасности 
предприятия или субъекта хозяйствования (СХ). Предлагается обобщенный классификатор видов (типов) ИОД. 
Приводится функциональная зависимость коэффициента расходов, обусловленная уровнем временных 
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расходов при восстановлении ИОД от времени, затрачиваемое на восстановление утерянной информации. 
Приводится пример получения матрицы коэффициента расходов, от которого зависит коэффициент условного 
веса ИОД. Приведена диаграмма составных компонент с возможностью учета многих факторов. 
SUMMARY 
In the article the new approach to ranking of the information with the limited access (ILA) for obtaining of an 
estimation of its cost which is realized within the limits of the concept of economic safety of enterprises or the subject 
of managing is offered. The generalized qualifier of sorts (types) ILA is offered. Functional association of coefficient of 
the expenditures, stipulated by level of temporary expenditures is reduced at restoring the ILA from time, expended on 
restoring of the lost information. The example of obtaining of a matrix of coefficient of expenditures on which the 
coefficient of the conditional weight of the ILA depends is reduced. The diagram of composite components with 
possibility of the registration of many factors is reduced. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫХ 
РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ  

 
С.П. Онищенко, к.э.н., доцент кафедры «Системный анализ и логистика»  Одесского национального морского 
университета   ⋅  

 
Разработка стратегии развития предприятия является сложной и многоаспектной проблемой, особенно, 

когда предприятие представляет собой диверсифицированную структуру. В этом случае рассматривается 
развитие каждой стратегической бизнес-единицы (СБЕ) в рамках единого бизнес-портфеля – корпоративной 
структуры. 

Как было изложено в [1],[2], основная задача корпоративного управления заключается в обеспечении 
эффекта синергизма в рамках устойчивого функционирования и развития предприятия. Естественно, что 
траектория развития каждого бизнес-направления должна быть органично взаимосвязана с другими таким 
образом, чтобы обеспечивалась планируемая траектория развития корпоративной структуры в целом в рамках 
существующих финансовых ограничений. Также необходим учет динамики рыночной конъюнктуры и фазы 
жизненного цикла каждой СБЕ. В соответствии подходом, представленным в [1], СБЕ, находящиеся на фазах 
интенсивного роста и зрелости и приносящие высокий доход, должны взять на себя часть расходов новых 
бизнес-единиц, у которых на начальном этапе нет возможности самостоятельно финансировать необходимые 
маркетинговые программы и проекты. В свою очередь, высокий доход «зрелых» СБЕ не всегда достаточен для 
осуществления масштабных проектов или программ по их развитию. Таким образом, в рамках корпоративной 
структуры созданы более благоприятные условия и предоставлены большие возможности по развитию СБЕ, 
чем при функционировании их в качестве отдельного независимого бизнеса. 

Отметим, что в этом и заключается одно из проявлений эффекта синергизма,  существование которого 
обуславливается эффективным формированием, функционированием и развитием корпоративных структур.   

Действительно, привлекая финансовые ресурсы посредством, например, кредита, для реализации того 
или иного проекта отдельное бизнес-направление помимо погашения кредита должно покрыть 
соответствующие проценты за его использование. В корпоративной же структуре существует возможность 
привлечения части общекорпоративных финансовых ресурсов, а также кредитных средств на более льготных 
условиях (за счет, например, значительного размера кредита либо частоты обращения к определенному банку 
для удовлетворения финансовых потребностей всей корпоративной структуры). 

Наряду с указанными преимуществами, процесс совместного развития бизнес-направлений порождает и 
ряд проблем организационного и  экономического характера, в том числе и проблему формирования и 
распределения общекорпоративных ресурсов.  

Так, в экономико-математической модели распределении общекорпоративных расходов в процессе 
функционирования корпоративной структуры (бизнес-портфеля) [2], доля участия каждой СБЕ в покрытии 
общекорпоративных затрат (на маркетинговые, социальные программы) определялась с помощью весовых 
коэффициентов. Но, в отличие от текущей деятельности, процесс развития является более сложным с точки 
зрения  наличия альтернатив у каждого бизнес-направления, что должно быть учтено и взаимоувязано в  рамках 
всей корпоративной структуры.  

Математическое описание оптимизации траекторий СБЕ в рамках корпоративных структур, определяет 
иерархию моделей: локальные модели развития каждой СБЕ и координирующая модель корпоративного 
уровня. 

Как известно, локальные оптимумы в многоуровневых моделях, как правило, противоречат 
общесистемным ограничениям. Поэтому корпоративный уровень менеджмента посредством манипулирования 
финансовыми ресурсами обеспечивает согласование траекторий и их временных параметров для каждой СБЕ. 

Таким образом, в рамках модели развития корпоративной структуры распределяются финансовые 
ресурсы между СБЕ и определяются объемы привлеченных ресурсов, которые необходимы для реализации 
                                                           
© Онищенко С.П., 2009 
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всех намеченных проектов. В рамках локальных моделей с учетом ограничений по финансовым возможностям 
определяются траектории развития и их временные параметры. Связующим звеном данных моделей являются 
финансовые ресурсы.  

Реализация указанного подхода в иерархической системе с вертикальными связями осуществляется с 
помощью декомпозиционных методов [3, 4], и, в частности, классического алгоритма Корнаи-Липтака,  в 
основе которого итеративный процесс получения оптимального плана посредством согласования решений 
координирующей задачи с решениями локальных задач. Отметим, что идея многоуровневой оптимизации, была 
в центре внимания отечественных ученых во времена бывшего СССР, где согласование решений каждого 
предприятия осуществлялось на уровне отрасли. На сегодняшний день этот подход также успешно 
используется для решения проблем регионального и отраслевого характера с учетом современных методов 
управления и существующих иерархических связей ([5],[6]), появляются новые алгоритмы, основанные на 
декомпозиционном подходе  (например, [7]). 

Но, следует обратить внимание, что в современных публикациях практически отсутствует рассмотрение 
проблемы согласования решений по развитию корпоративной структуры с учетом влияния конъюнктуры 
рынка. Так, в работах [8-14] предлагаются экономико-математические модели распределения общесистемных 
ресурсов при постоянстве цен, объемов спроса и реализации. Более того, стратегическое планирование должно 
учитывать вероятностную природу условий реализации проектов, что предполагает рассмотрение возможных 
отклонений фактических результатов от запланированных. В предлагаемых подходах это также не исследовано. 

Таким образом, целью данной статьи является разработка модели формирования и распределения 
общекорпоративных ресурсов в процессе долгосрочного развития с учетом динамики и изменчивости 
конъюнктуры рынка, а также альтернативных вариантов развития для каждой СБЕ. 

На наш взгляд, с учетом возможностей современных информационных технологий и специфики 
рассматриваемой задачи, можно использовать следующий подход к моделированию согласования решений в 
корпоративной системе, который основан на замене итеративного процесса предварительным исследованием 
локальных моделей. 

         Итак, рассмотрим бизнес-портфель предприятия, состоящий из К  СБЕ. Разобьем весь временной 
промежуток [ ]max,0 T  на периоды (несколько лет, год, полугодие, квартал) [ ] Lltt ll ,1,,1 =− . 

Введем обозначения: 

        
l

kCF  - значение потока денежных средств для k-ой СБЕ во временном периоде l ;   

        
l
kI  - значение  рентабельности инвестиционных затрат для k-ой СБЕ; 

        
lF

k
,σ  -  среднеквадратическое отклонение прибыли от эксплуатации  во временном периоде l  для 

k-ой СБЕ; 

       
lR

k
,σ  - среднеквадратическое отклонение инвестиционных затрат  во временном периоде l для k-ой 

СБЕ.  

         
l

kR ,
l

kF  - соответственно, инвестиционные расходы и прибыль от эксплуатации без учета риска 

возможных потерь для k-ой СБЕ во временном периоде l   
        В рамках локальных  моделей  в результате численных экспериментов  (оптимизация при различных 

значениях
l
kR

 - финансовых ресурсов, выделяемых k-ой СБЕ во временном периоде l ) могут быть получены 

следующие зависимости основных экономических показателей: )( l
k

l
k

l
k RСFCF = , )( l

k
l

k
l

k RFF = , 

)( l
k

l
k

l
k RII = , )(,, l

k
lF

k
lF

k Rσσ = , )(,, l
k

lR
k

lR
k Rσσ = .  

В каждом конкретном случае эти закономерности носят индивидуальный характер, однако, в качестве 
наиболее общих зависимостей следует рассматривать следующие (рис.1). 

Такой подход обуславливает отсутствие необходимости итеративного согласования решений локальных 
моделей и модели корпоративного уровня, а все эксперименты по распределению корпоративных ресурсов 
могут осуществляться в рамках модели корпоративного уровня. 

Итак,  в качестве параметров управления модели распределения корпоративных ресурсов в процессе 
развития, рассматриваются: 

       
l
kR  - финансовые ресурсы, выделяемые на развитие k-ой СБЕ во временном периоде l ,  

LlKk ,1;,1 == ; 

         
l
kg  -  доля притоков денежных средств k-ой СБЕ во временном периоде l ,  которая  направлена на 

формирование общекорпоративных  финансовых ресурсов; 
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l
привлR  -  привлеченные финансовые ресурсы, которые направлены на реализацию проектов в 

процессе развития корпоративной структуры в целом во временном периоде l . 
 

 
Рисунок 1 – Наиболее общие зависимости экономических показателей деятельности СБЕ от объема 

инвестиционных ресурсов 
Основная идея модели представлена на рис.2.  
Прежде всего, введем ограничения, которые устанавливают минимально возможную границу притоков 

денежных средств для каждой СБЕ в каждом рассматриваемом временном промежутке: 

LlKkCFRСFg l
k

l
k

l
k

l
k ,1;,1,)(*)1( min_ ==≥− ;          (11) 

LlKkgk ,1;,1,10 ==≤< τ
     (12), 

      
min_l

kCF  является минимально возможной величиной денежных средств, которые необходимы для 
успешного функционирования СБЕ; 

     )(*)1( l
k

l
k

l
k RСFg−  - это  та часть притоков денежных средств, которая используются k-ой СБЕ 

во временном периоде l  для обеспечения ее успешного функционирования.  

Соответственно величина )(* l
k

l
k

l
k RСFg  - это те денежные средства, которые формируют 

общекорпоративные финансовые ресурсы, объем которых для каждого временного промежутка l - 

)(*
1

l
k

K

k

l
k

l
k RCFg∑

=
                        (13). 

 Естественно, что те финансовые ресурсы
l
kR , которые выделяются k-ой СБЕ во временном периоде l , 

являются частью общекорпоративных финансов, которые формируются из двух составляющих – собственных 

средств  (2) и привлеченных финансовых ресурсов
 

l
привлR

.
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      Таким образом,  введем далее ограничения по верхним границам  
l
k

K

k
R∑

=1
 и 

l
привлR : 

LlRRRCFgR начl
привл

v
k

K

k

v
k

v
k

l

v

l
k

K

k
,1,)(*0

1

1

11
=++≤≤ ∑∑∑

=

−

==
 ; (14) 

LlRR l
привл

l
привл ,1,0 max_ =≤≤  , (15) 

где 
max_l

привлR - это максимально возможная величина привлеченных финансовых средств во временном 

периоде l ; 

       

начR
- имеющиеся ресурсы в начале процесса развития, задаются для первого временного отрезка, в 

дальнейшем полагаются равными 0., 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема формирования и распределения корпоративных ресурсов в  процессе 

развития. 
 

       )(*
1

1

1

v
k

K

k

v
k

v
k

l

v
RCFg∑∑

=

−

=
 - это величина накопленных собственных финансовых ресурсов за 

время, предшествующее периоду l . 
        Также, использование финансовых ресурсов должно обеспечить определенный уровень 

эффективности
lImin : 

KkLlII ll
k ,1,,1,min ==≥

                    (16)
 

Отметим, что динамика расходов, связанных с привлечением определенного объема финансовых 
ресурсов (например, посредством кредита) зависит от многих факторов  - процентной ставки, наличия 
льготного периода и т.п. Но, с точки зрения рассматриваемой задачи, основным является  срок использования 

привлеченных средств
lτ . Обозначим – расходы, связанные с привлеченными финансовыми ресурсами 
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ll
l
привл

q
привл llqRP ττ ++= ;1),,(

.  Эти величины должны быть учтены в финансовом итоге развития 
корпоративной структуры, в качестве которого рассматривается поток денежных средств. 

Так как корпоративная структура должна обладать устойчивостью в процессе функционирования и 
развития, то необходимо учесть также  влияние негативных факторов. В рамках данной работы 

рассматриваются две величины возможных потерь - прибыли от эксплуатации
lF

kk ,)( σα  и превышения 

инвестиционных затрат на реализацию проектов развития
lR

kk ,)( σα , где – )(αk  коэффициент, зависящий 
от заданной вероятности α  в соответствии с подходом [2]. 

Таким образом, ограничение по нижней границе 
lCFmin общекорпоративных притоков денежных 

средств с учетом возможных потерь: 

LlCFRPRRkRСFg l
q

q
привл

ql
привл

l

s

l
k

lR
k

l
k

lF
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l
k

l
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k
,1,),()))()((*)()((* min

1

1

,,

1
=≥−−− +−

==
∑∑ τσσα     

В качестве целевой функции будем рассматривать суммарный общекорпоративный финансовый итог: 

max)),())(*(
11

→−∑∑∑
+

===
l

l
привл

s
привл

l

ls

l
k

l
k

l
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RPRСFg
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 , (18)
 

где ),(
1

l
l
привл

s
привл

l

ls

L

l
RP

l

τ
τ

∑∑
+

==
– это все расходы, связанные с привлеченными ресурсами  за весь 

рассматриваемый период. 
Таким образом, модель (11)-(12)(14)-(18) позволяет оптимизировать формирование и распределение 

ресурсов в корпоративных структурах в процессе стратегического развития,  определяя при этом необходимую 
величину привлеченных финансовых ресурсов для каждого рассматриваемого временного интервала. В свою 
очередь, оптимальное распределение ресурсов обуславливает соответствующую оптимальную траекторию 
развития и ее временные параметры для каждой СБЕ. 

В заключение отметим, что предлагаемый подход к оптимизации  процесса развития корпоративной 
структуры 

• во-первых, базируется на взаимосвязи элементов бизнес-портфеля посредством общекорпоративных 
ресурсов; 

• во-вторых, учитывает динамику рынка и возможность манипулирования сроками реализации  
отдельных проектов в локальных моделях, что отражается в модели корпоративного уровня в виде 
агрегированных показателей; 

• в-третьих, позволяет оптимизировать не только распределение ресурсов, но и процесс  их 
формирования. 

Можно сказать, что предлагаемый подход реализует идею обмена информацией «снизу-вверх, сверху-
вниз» в корпоративной структуре. Оптимизация при различных значениях ресурсных ограничений по 
локальным моделям формирует два взаимосвязанных множества – значений ресурсов и соответствующих 
параметров траектории развития. Далее эта информация используется в модели корпоративного уровня, а 
результаты оптимизации являются исходной информацией для окончательного выбора траектории развития 
каждой СБЕ.  

Дальнейшее развитие данного подхода должно основываться на отраслевой специфики проектов и 
условий их реализации. 

 
РЕЗЮМЕ 
Наведена економіко-математична модель  формування та розподілу  ресурсів у процесі розвитку корпоративної 
структури. У моделі використовуються залежності економічних показників розвитку окремих бізнес-напрямків 
від обсягу інвестицій.  
РЕЗЮМЕ 
В статье представлена экономико-математическая модель  формирования и распределения ресурсов в процессе 
развития корпоративной структуры. В модели используются зависимости экономических показателей развития 
отдельных бизнес-направлений от объема инвестиций. 
SUMMARY 
In article the economic-mathematical model of formation and distribution of resources in development of corporate 
structure is presented. In model dependences of economic indicators of development of separate business directions on 
volume of investments are used. 

 

)17(  
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ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В ПЕРІОД ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 

 
І.В. Дорошенко, докторант КНУ ім. Т. Шевченка,к.е.н., МВА 
В.І. Дорошенко, доцент кафедри економічної та соціальної географії Географічного факультету Національного 
університету ім. Т. Шевченка , канд. геогр. наук  
О.О. Делі, здобувач   ⋅  

 
Економічна криза, що розпочалася в країні у жовтні 2008 року, завдала найбільш потужного удару по 

економіці держав з часів кризи 1998 року. Закриття промислових підприємств, скорочення працівників та 
зменшення заробітних плат працюючим – все це наслідки кризи, які відчув на собі практично кожен житель 
України. 

Світовій  фінансовій кризі присвячені статті багатьох економістів та фінансистів  України. Це і статті 
міністра фінансів України В.Пинзеника [1], і голови ради інвесторів при Кабінеті міністрів України С.Тигіпка 
[2], і доктора економічних наук П.Гайдуцького [3]. Проте, ніхто з них не аналізував детально діяльність органів 
влади щодо виходу з кризи. 

Дослідити діяльність Президента України, присвячену подоланню наслідків світової фінансової кризи в 
Україні. 

Світова фінансова криза, яка триває у світі з кінця 2006 року, довгий час не мала, фактично, ніякого 
впливу на економіку Україну. І хоча перші передумови кризи в державі почали з’являтися ще літом 2008 року – 
через зменшення обсягів виробництва металургійної та хімічної продукції, а також обсягів  будівництва,– 
фактично в Україні криза розпочалася в жовтні 2008 року. 

Дії Президента України по рятуванню економіки розпочалися із засідання Ради національної безпеки та 
оборони 20 жовтня 2008 року, в якому також брали участь керівники уряду, Верховної Ради та НБУ. Проте, 
                                                           
© Дорошенко І.В., Дорошенко В.І., Делі О.О. 
1 Яценко Н. Продавці гасел. [Електронний ресурс] / Наталія Яценко // Дзеркало тижня. – 2009. - №35 (763). – 
Режим доступу: http://www.dt.ua/1000/1550/67225/ 
2 Тигіпко С. Виробник компаній. [Електронний ресурс] / С.Тигіпко // Тиждень. – 2008. – Режим доступу: 
http://www.ut.net.ua/art/166/0/752/ 
3 Гайдуцький П. Чи загрожує Україні іпотечна криза? [Електронний ресурс] / Павло Гайдуцький, Костянтин 
Паливода // Дзеркало тижня. – 2008. – №12 (691). – Режим доступу: http://www.dt.ua/2000/2040/62501/ 
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бажання учасників отримати політичну перевагу було більш пріоритетним ніж необхідність прийняття 
спільного економічно виваженого рішення. Як наслідок, засідання не завершилося спільним рішенням, а лише 
рішенням за підписом Президента [4]. В подальшому це рішення було введено в дію окремим Указом 
Президента Україна [5].  

Основні тези цього рішення РНБО: 
1. Створення стабілізаційного фонду, який наповнювався б за рахунок надходжень від приватизації об'єктів 
державної власності та коштів, залучених від розміщення облігацій  внутрішніх  державних  позик. 
2. Зменшення видатків на утримання органів державної влади, мінімум на 20 відсотків. 
3. Збереження незмінного розміру та забезпечення вчасності фінансування усіх соціальних витрат. 
4. Фінансування за рахунок новоствореного стабілізаційного фонду інвестиційних інфраструктурних проектів. 
5. Необхідність отримання стабілізаційної позики від МВФ 
6. Впровадження обмежень на імпорт для регулювання платіжного балансу. 
7. Посилення режиму регулювання діяльності банків, через встановлення нових нормативів резервування по 
кредитам та верхніх меж ставок по депозитам, посилення валютного контролю 
8. Необхідність розробки відкритої політики рефінансування банків НБУ та нової валютної політики, а також 
забезпечення стабільності валютного курсу. 
9. Збільшення капіталізації Фонду гарантування вкладів за рахунок прибутку НБУ. 

Фактично, це рішення РНБО можна вважати планом дій Президента по подоланню кризи. Його, в свою 
чергу, можна звести до 4 пунктів: 

1. Подолання рецесії та підтримка економіки шляхом реструктуризації боргів 
підприємств. 

2. Зміна бюджетної політики, жорстке обмеження витрат. 
3. Бюджетна підтримка інвестиційних проектів, вирішення проблеми з некомпенсованим 

ПДВ. 
4. Подолання недовіри до банківської системи, збільшення гарантій вкладів населення. 

Серед антикризових заходів Президент пропонував вдатися до «дозволеного протекціонізму», або ж 
підтримки вітчизняного виробництва, аби, наприклад, будівництво сформувало попит на продукцію української 
металургії, яка втратила внутрішній ринок, а тепер потерпає від скорочення попиту на український метал на 
світових ринках. А будівельну галузь, у свою чергу, простимулювати через зміни у банківському кредитуванні. 

Саме на ці цілі президент пропонував використовувати і кредит, отриманий від МВФ. Крім того, 
Віктор Ющенко вбачає великий потенціал в українському аграрному секторі, який, за його словами, має 
«врятувати Україну так, як Росію врятує нафта». Президент також пропонував різко скоротити імпорт, 
відмовившись від імпортних авто і м’яса, і у такий спосіб ліквідувати величезний дефіцит торгівельного 
балансу України. Утім, чим замінювати імпорт залишається невизначеним. 

Основна проблема в реалізації вищевказаних рішень та програми – відсутність у Президента України 
реальних механізмів для впровадження їх у життя. Згідно діючого законодавства Президент не має права давати 
обов’язкові до виконання доручення КМУ. Також Президент не має прямого впливу на НБУ, а можливості 
місцевих державних адміністрацій в даному контексті надзвичайно обмежені. А для прийняття цих рішень у 
парламенті як закону у Президента немає необхідної підтримки. 

Проте, частково ці рішення були прийнятті з запізненням. Так, наприклад, створювати стабілізаційний 
фонд варто було ще у 2005 році, під час розвитку економіки. Під час кризи всі фінансові ресурси необхідно 
використовувати для утримання ситуації, а не накопичувати у спеціальних фондах. Також, плануючи 
наповнювати стабілізаційний фонд за рахунок коштів від приватизації, Президентом було не враховано, що в 
Україні залишилося лише 2 підприємства, що можуть принести суттєвий дохід: Укртелеком та Одеський 
припортовий завод. 

Варто відзначити, що сама ідея створення стабілізаційного фонду суперечить словами Президента про 
необхідність бездефіцитного бюджету в 2008-2009 роках. По Бюджетному кодексу кошти від приватизації та 
облігацій внутрішньої державної позики йдуть виключно на покриття дефіциту, і планування таких надходжень 
автоматично робить бюджет дефіцитним. Вперше ідея стабілізаційного фонду була запропонована у 2006 році 
міністром фінансів Віктором Пинзеником, але тоді відмовився від неї через розтрату бюджетом цих коштів.  

                                                           
4 Рішення РНБО «Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації 
негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України» // Рада національної безпеки та оборони. – 
Офіційний документ. - Офіційний вісник Президента України вiд 05.11.2008 - 2008 р., № 44, стор. 28, стаття 
1240 
5 Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 року 
"Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу 
світової фінансової кризи на економіку України» // Президент України. – Офіційний документ. –  Офіційний 
вісник Президента України вiд 05.11.2008 - 2008 р., № 44, стор. 28, стаття 1240 
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На основі закону «Про першочергові заходи щодо запобігання негативних наслідків фінансової кризи 
та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» [6] Президентом було видано Указ «Про додаткові 
заходи щодо подолання фінансової кризи в Україні» [7]. На думку Президента, це досить сильний документ, 
який є продовженням завдань, поставлених в рішенні РНБО про перші кроки з подолання негативних наслідків 
фінансової кризи та є логічним продовженням антикризового закону.  

Указ стосувався трьох блоків дій на шляху подолання кризових явищ в економіці: Стабілізаційного 
фонду, підтримки платіжного балансу та окремих галузей економіки, організації роботи НБУ. Президент 
вважав, що в країні є всі можливості і підстави протягом 2009 року зібрати в Стабілізаційний Фонд суму 
близько 50 млрд. грн., причому в першому кварталі до Стабфонду мало надійти близько 10 млрд. грн.  

Також в указі Президента були задані певні фіскальні параметри для уряду. Також глава держави, 
вимагав внесення до парламенту спеціального рішення щодо тимчасового запровадження механізму 
прискореної амортизації по найбільш постраждалих від кризи галузях. Варто зауважити, що подібні вказівки 
для уряду в поточному законодавчому полі не мають жодної юридичної сили 

В кінці 2009 року Президентом було підписано Закон України «Про Державний бюджет України на 
2009 рік» [8]. Даний законопроект готувався урядом та приймався парламентом вже у кризових умовах. 
Президент підписав цей бюджет – хоча і був незгідний з його ключовими показниками,– через розуміння 
необхідності мати прийнятий закон про бюджет на початок року. Проте, на думку Президент, цей бюджет є 
одним із найпроблемніших і  найскладніших бюджетів за останні 10 років. Зокрема, йдеться про 
макроекономічну базу, на основі якої розрахований бюджет. 

Так, на думку Президента зростання ВВП, яке заплановано на 2009 рік у розмірі 0,4%, є більше 
бажаним, ніж реальним. Внаслідок цього сумнівними виглядають орієнтовно 20 мільярдів гривень доходів 
бюджету. Також не було прийнято низку законопроектів, які мали збільшити доходність бюджету, котрі в 
основному стосуються ставок податків. 

Крім того, Президент мав зауваження до фінансування дефіциту бюджету та обслуговування 
зовнішнього боргу, який збільшується на 103 мільярди гривень. Внутрішні запозичення у розмірі 70 мільярдів 
гривень також не є можливим здійснити протягом 2009 року, що призводить до значного ризику у фінансуванні 
соціальних статей бюджету.  

Зауваження глави держави стосувалися і інвестиційної складової бюджету, зокрема те, що фактично всі 
інвестиційні кошти переведені до Стабілізаційного фонду, чим, на його думку, нівельована сама ідеологія 
фонду. [9]. 

Протягом 2009 року президент продовжував вказувати уряду на недоліки бюджету і вимагати від нього 
подачу до Верховної Ради коректив бюджету. На його думку, орієнтація економіки на завищені 
макроекономічні показники послабила ефективність боротьби уряду з кризою та призвела до дисбалансів у 
бюджетній, податковій, пенсійній та грошовій політиках [10]. 

В лютому Президент підписав спільну декларацію по боротьбі з кризою разом з керівниками уряду, 
парламенту та НБУ. Декларативна ціль цього документу – спільно і скоординовано працювати уряду, НБУ, 
парламенту та опозиції над антикризовими економічними заходами.  

«Між нами є суттєві політичні, ідеологічні, професійні розбіжності. Ми по-різному оцінюємо і 
природу, і масштаб кризових процесів, але вихід з кризи сьогодні лежить у системі влади. Це єдиний спосіб 
дати повноцінний відповідь, з яким антикризовим пакетом, з яким антикризовим сценарієм країна впорається з 
кризою», - сказав Президент. «Я переконаний, що в цій ситуації політикам нема чого робити. Політизація цього 
процесу принесе лише шкоду. Я звертаюся до вас виключно як до державних діячів, які зобов'язані думати не 
про вибори, а про завтрашній день», - закликав глава держави. [11] 

Він запропонував об'єднатися навколо спільно виробленої антикризової програми, мета якої, - найменш 
болісно вийти з кризи. В першу чергу, йдеться про збереження соціальних стандартів. Для того, щоб подолати 
ці виклики, він запропонував три базових принципу: перший пріоритет - збереження соціального захисту в 2009 
році; ефективний антикризовий пакет, який включав би податкову реформу, підтримку національного 
                                                           
6 Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативних наслідків фінансової кризи та про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України» // Верховна Рада України. – Офіційний документ. - Голос 
України вiд 05.11.2008 - № 211 
7 Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо подолання фінансової кризи в Україні» // Президент 
України. – Офіційний документ. – Офіційний вісник Президента України вiд 05.12.2008 - 2008 р., № 46, стор. 
17, стаття 1335 
8 Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» // Верховна Рада України. – Офіційний 
документ. – Голос України вiд 31.12.2008 - № 250 
9 Президент підписав закон про державний бюджет-2009. [Електронний ресурс] // Сайт Президента України. – 
2008. – Режим доступу:  http://www.president.gov.ua/news/12488.html. Назва з екрану 
10 Хибні макроекономічні показники бюджету-2009 послабили ефективність антикризової економічної політики 
уряду. [Електронний ресурс] // Сайт Президента України. – 2008. – Режим доступу:  
http://www.president.gov.ua/news/14515.html. Назва з екрану 
11 Ющенко уступил Тимошенко и к понедельнику подпишет письмо к МВФ. [Електронний ресурс] // Newsru.ua. 
– 2009. – Режим доступу: http://rus.newsru.ua/arch/finance/27feb2009/razom.html. Назва з екрану 
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виробника, політику енергозбереження; збалансувати державний бюджет і скоротити державні витрати, щоб, 
зокрема, наповнити Стабілізаційний фонд.  Він вважає, що Стабілізаційний фонд у діючому бюджеті не буде 
наповнений на запланованому рівні.  

У березні Президент, виступаючи на позачергових Всеукраїнських слуханнях «Реформа публічної 
влади як інструмент подолання фінансово-економічної кризи», заявив, що вважає ключовим методом боротьби 
з економічною кризою реформування муніципальної влади. На його думку, основним принципом 
реформування має стати децентралізація влади та фінансової системи держави. Адже сьогодні місцеві влади 
повністю перераховують гроші до центру. А потім з центру вони розподіляються на місця, причому часто не за 
потребами, а за залишковим принципом. На прийняття швидких та ефективних рішень така модель не 
розрахована. Президент заявив про намір подати у  Верховну Раду законопроект про внесення змін до 
Конституції, у якому йтиметься про розширення прав місцевої влади і створення двопалатного парламенту [12].  

У червні Президент видав указ «Про стимулювання розвитку підприємницької діяльності в умовах 
світової фінансової кризи». Ключові положенням цього указу – доручення уряду Кабінету Міністрів  вжити 
заходів щодо вдосконалення системи оподаткування, прискорити розробку і внесення в установленому порядку 
на розгляд Верховної Ради законопроекту про адміністративні послуги, вжити заходів щодо підтримки 
експортної діяльності малих і середніх підприємств, а також привести системи технічної регуляції у 
відповідність зі стандартами ВТО і ЄС. [13].  

В кінці червня Президент заветував прийнятий Верховною радою Закон України «Про захист майнових 
прав громадян в період виходу економіки України зі стану фінансової кризи». Даний закон робив неможливим 
задоволення за рахунок заставного житла законних вимог кредиторів у разі неповернення наданих боржникам 
коштів. На думку Президента, це порушує право кредитора, в тому числі громадянина-кредитора, отримати 
належні йому кошти за рахунок заставного майна. З огляду на те, що застава є одним з механізмів забезпечення 
дотримання прав кредиторів, впровадження зазначеного мораторію призведе до порушення конституційного 
права власника самостійно володіти, користуватися і розпоряджатися власним майном. [14] 

Основна проблема дій Президента з подолання кризи полягає в їх принциповій розбіжності з 
урядовими діями. Президентом не було враховано, що його ліберальні погляди відрізняються від соціальних 
поглядів прем’єр-міністру. Це призвело до того, що їхні плани дій по виходу з кризи, маючи однакову кінцеву 
ціль, суттєво відрізняються в методах. А тому, ініціативи Президента не знаходили підтримку в уряді і навпаки. 

На нашу думку, Президенту України варто було сконцентрувати увагу на створенні сприятливих 
зовнішніх економічних умов. В першу чергу, це стосується зниження вартості енергоресурсів. Зважаючи на 
залежність української економіки від вартості ціни на газ, в першу чергу Президент мав би намагатися змінити 
принципи купівлі газу та знизити закупівельні ціни.  

Також варто зауважити, що Президент мав прямий вплив на НБУ в момент початку кризи. А тому, 
відразу після появи кризових явищ в банківській сфері, Президент мав би ініціювати прийняття та 
затвердження процедури рефінансування та рекапіталізації банків на рівні НБУ. Також це мало б включати 
взяття під свій особистий контроль надання рефінансування банкам, з метою уникнення подальших 
звинувачень з боку різних політичних сил у заангажованості НБУ щодо надання різним банкам різних об’ємів 
рефінансування та інших преференцій. 

Як головний керманич зовнішньополітичної діяльності, Президент мав би приймати більш активну 
участь в перемовинах з МВФ щодо надання стабілізаційного кредиту Україні, а також ініціювати у ВТО 
питання про тимчасову зміну Україною митних ставок, для стабілізації зовнішньоторговельного сальдо (яке 
було від’ємний з 2004 року). 

Висновки 
Діяльність Президента, спрямовану на вихід з фінансової кризи, важко розглядати відірвано від 

діяльності від інших органів влади. З однієї сторони, більшість ініціатив були актуальними та своєчасними. З 
іншої сторони, відсутність реальних важелів впливу на економічну ситуацію та суттєві принципові розбіжності 
з урядом в поглядах на методи виходи з кризи не дозволяли ці ініціативи ефективно реалізовувати. На нашу 
думку, для Президента більш ефективними діями по виходу з кризи була б концентрація на створенні 
сприятливих зовнішньоекономічних умов та робота в отриманні фінансової та економічної допомоги з боку 
закордонних організацій.. 
 
 
                                                           
12 Ющенко: розв'язані руки муніципальної влади переможуть кризу . [Електронний ресурс] // Ukrainian Business 
Resource. – 2009. – Режим доступу:  
http://ubr.ua/fullnews/ukr/ushenko_razviazannye_ruki_municipalnoi_vlasti_pobediat_krizis-10321/. Назва з екрану 
13 Указ Президента України «Про стимулювання розвитку підприємницької діяльності в умовах світової 
фінансової кризи» / Президент України. – Офіційний документ. - Офіційний вісник Президента 2009, 19 від 
03.07.2009, ст. 630 
14 Ющенко ветував закон про заборону відбирати у боржників останнє житло . [Електронний ресурс] // 
Ukrainian Business Resource. – 2009. – Режим доступу:  
http://ubr.ua/fullnews/ukr/ushenko_vetiroval_zakon_o_zaprete_otbirat_u_doljnikov_poslednee_jile-18048/. Назва з 
екрану 
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РЕЗЮМЕ 
Досліджено діяльність Президента України щодо подолання наслідків світової фінансової кризи в Україні. 
Окреслено напрями діяльності Президента України та інших органів влади, спрямовані на вихід з фінансової 
кризи.  
Запропоновано шляхи виходу з кризи: концентрацію на створенні сприятливих зовнішньоекономічних умов і 
роботу в отриманні фінансової та економічної допомоги з боку закордонних організацій. 
РЕЗЮМЕ 
Исследована деятельность Президента Украины относительно преодоления последствий мирового финансового 
кризиса в Украине. Рассмотрены направления деятельности Президента Украины и других органов власти, 
направленные на выход из финансового кризиса. 
Предложены пути выхода из кризиса: концентрация на создании благоприятных внешнеэкономических 
условий и работа по получению финансовой и экономической помощи со стороны иностранных организаций. 
SUMMARY 
Researched the President of Ukraine activity as for the financial crisis consequences overcoming in Ukraine. Circled out 
the President of Ukraine activity tendencies and other government bodies, aimed to overcome the financial crisis.  
Proposed certain ways to meet the crisis, that is: concentration to create favorable external economical conditions and 
work to obtain the financial assistance and economical aid from various foreign organizations and establishments. 

 
 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И БЕДНОСТЬ – АСИММЕТРИЯ ЭФФЕКТОВ 
 
Л.И.  Несторов, доц. д-р эк. наук кафедра „Общая теория экономики”Хозяйственная академия имени Димитра 
Апостолова Ценова – г.Свиштов ⋅  

 
Развитие и постепенная универсализация рыночных отношений сопровождают формирование 

национальных хозяйств, территориальное ограничение хозяйственного пространства и создание единного 
национального рынка. Между отдельными национальными хозяйствами постепенно оформляется разделение 
труда и все они вместе, в своей взаимной связи и зависимости, создают глобальную систему мирового рынка.  

Последнее десятилетие ХХ-ого века характеризуется большими переменами в мировой экономике. 
Новый этап научно- технической революции характеризуется большими изменениями в мировой экономике. 
Новая фаза научно – технической революции и интернационализация капиталовых потоков привели к 
глоболизации современной экономики. Этот процесс усиливается в результате широкой либерализации 
торговли, разрастания транснациональных корпораций и влияния международных финансовых и торговых 
организаций, которые унифицируют международные экономические отношения. 

Так, по словам профессора М. Кынева, „сегодня глобализация рассматривается одновременно и как 
процесс сближения национальных экономик в их традиционных формах, и как транснационализация 
производства” [1]. В основе первого мнения стоит усиление интернационализации хозяйственной жизни 
(импорта и экспорта товаров и услуг, движения капиталов, миграции рабочей силы), а зад вторым мнением 
стоит увеличение числа и деятельности зарубежных филиалов больших транснациональных корпораций (ТНК).  

С основанием можем принять, что современная глобализация мировой экономики неизбежный, 
объективный и естественный процесс, побужденный развитием технологий, при котором расширяются 
торговые и политические отношения между людьми разных стран в мире [2]. Это объективное явление, которое 
приносит пользу всемирному развитию и несет определенные положительные и отрицательные последствия 
для отдельных стран [3].  

Как положительные результаты экономической глобализации можно отметить: сравнительно быстрый 
доступ развивающихся все еще стран и новых рыночных экономик до мировых технологических новостей, 
более разнообразный выбор товаров и услуг для отдельных индивидов, повышение качества жизни, более 
высокая мобильность рабочей силы, понижение цены информационных услуг, возможности для повышения 
конкурентоспособности производства менее развитых стран и для повышения темпов экономического роста в 
этих странах.  

Отрицательные стороны глобализации мировой экономики по отношению отдельных стран могут 
проявляться в следующих направлениях: уменьшение степени национальной экономической и политической 
независимости, уязвимость национальной экономики от глобальных прозводственных и финансовых кризисов 
в самой сильной степени так названная “асимметрия эффектов”,которая выражается  в более быстром 
распространении негативных, чем позитивных эффектов. Особенно сильно чувствуются отрицательные 
эффекты от глобализации в странах, где существуют тоталитарные режимы управления; есть высокая степень 
коррупции и бюрократии; доверие в местной валюте низкое или в большой степени колеблющееся; банковская 
система слабая; фискальная система и государственный бюджет не отвечают реальным экономическим 
условиям; слабо используется национальный капитал и внутреннее макроэкономическое управление 
отрывается от принципов долгосрочной экономической перспективы.      

                                                           
© Несторов Л.И., 2009 
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От вышеизложенного следует, что как все в жизни, подчиненное человеческой деятельности, так и 
экономическая глобализация имеет свои плюсы и минусы. На этом основании формируются и две точки 
зрения, связанные с ее влиянием на экономический рост и на жизненный уровень сегодня. Одна из них (Дейвид 
Доллар) считает, что наиболее преуспевающие развивающиеся нации это те нации, которые открыли свои 
рынки к чужой торговле и к чужому капиталу, а государства в застое слабо интегрированы в глобальной 
экономике, т.е. глобализация не нараняет бедных государств. Другие [3].  (Дани Родрик) отбрасывают доводы 
Доллара, определяя их как "вполне бессмысленные", и защищая противоположную тезу, что свободный рынок 
нагружает слабых государств, делает их более неконкурентоспособными в мировой экономике и вполне 
зависимыми от сильных индустриальных стран. Это не позволяет им выйти из ловушки бедности и превращает 
их в еще более бедные страны, чем раньше они были.  

Сторонники второй тезы на этом этапе развития глобализации преобладают и объяснение можно искать 
в упомянутой уже “асимметрии эффектов”и в необходимости во времени, в котором нуждаются более 
слаборазвитые страны и новые рыночные экономики для адаптации к современной  высокоразвитой экономике. 
Для этой цели необходимы как определенные финансовые ресурсы , так и соответствующая политическая воля 
управляющих этими странами, которые стимулировали бы инвестирование в новые технологии, в 
инфраструктуру, в знания, в квалификацию и т.д. и лишь тогда появились бы положительные экономические и 
социальные результаты участия в глобальной экономике. Мы далеко от мысли идеализировать глобализацию и 
воспринимать ее как панацею для быстрого экономического и социального прогресса. Она дает серьезные 
возможности для долгосрочного экономического и социального развития, но эти возможности должны 
использоваться соответствующимися странами, которые с большим интелектом, прагматизмом, быстрыми и 
решительными реформами приспособились бы к новому мировому экономическому порядку и использовать 
его для своего экономического и социального прогресса. В нашей разработке принимаем именно эту позицию 
по отношению современной экономической глобализации  и ее влияния на экономический рост, жизненный 
уровень и соответственно на обеднение и бедность в мире.  

Основываясь на исследовании ученых Дейвид Доллар и Аарат Крей [3].  по заказу Всемирного банка, 
устанавливается, что среди "глобализирующихся" во время 80-ых и 90-ых годов прошлого века это  Китай, 
Малайзия, Мексика, Индия, Таиланд, Аргентина, Филиппины и Венгрия. Они уменьшили чувствительно налоги 
и пошлины, в результате чего увеличили свой импорт и экспорт как часть валового внутреннего продукта 
/ВВП/, т.е. увеличили степень открытости своих экономик, в результате чего у них высокий темп 
экономического роста и соответственно уменьшение бедности.  

Среди "неглобализирующихся" стран, где торговля как процент    ВВП-а отмечает понижение, а 
пошлины уменьшаются незначительно, это  Пакистан, Гондурас и ряд стран Африки. У них соответственно 
ниский экономический рост и высокая степень бедности. 

Результаты проведенного исследования впечатляющие: глобализированные страны увеличивают свой 
средний экономический рост с 2.9 процента за год во время 70-ых на 3.5 процента во время 80-ых и 5 
процентов во время 90-ых годов. В странах, которые не открываются к миру, рост изменяется  от 3.3 процента 
за год во время 70-ых до 0.08 процента во время 80-ых и только 1.4 процента во время 90-ых  годов.  

Самый яркий пример Китай, где развитие впечатляющее. Эта страна отмечает самое быстрое понижение 
бедности в человеческой истории. Примером положительного влияния глобализации является и вьетнамская 
экономика, которая, почти закрытая для торговли и инвестиций во время управления твердолинейных 
коммунистов, начинает выплывать из бедности при своем открытии после конца Холодной войны. В конце 80-
ых годов Вьетнам принял амбициозную программу обновления и приватизации, по примеру китайской модели 
социалистического управления и рыночной экономики. В короткий срок были привлечены значительные чужие 
инвестиции, были достигнуты макроэкономическая стабильность и повышение жизненного стандарта, резко 
упало число живущих под порог бедности. После разрешения частного предпринимательства в 1991 году в 
стране возникло огромное число мелких семейных фирм, как и более крупные акционерные общества. В 
настоящее время частный сектор обеспечивает больше 60%  ВВП и 90%  общей занятости населения. Валовой 
внутренний продукт на голову населения за 1990 год 230 долларов США, а в 1997году - 332 при годовом росту 
9% и инфляции 8-9%. В конце 1998 года и во время 1999года темпы экономического роста уменьшаются, в 
основном из-за серьезного азиатского кризиса и трудностей в осуществлении внутренних реформ.  Вопреки 
этому учели годовой рост 4% при почти нулевой инфляции. [4].  Доказателством сказанного являются и данные 
об индексе экономической свободы, которые показывают, что с 1995 г. до сегодняшнего дня он улучшился и от 
4.60 (столько сегодня имеют страны с наиболее плохим показателем экономической свободы) достиг стоимость 
3.89 и теперь страна занимает 142 место от всех 164 стран.[5].   

На противоположной стороне две относительно подобные Вьетнаму страны Пакистан и Бангладеш, 
которые стоят в стороне от процесса глобализации и у них наблюдается понижение в экономическом развитии. 
За последние 20 лет Пакистан отмечает понижение почти на половину и   35-процентное уменьшение только за 
последние 5 лет. Экономика Пакистана в стагнации. Бангладеш, которая все еще бедная страна, радуется 
относительно здоровому, (но медленному) росту за тот же самый период. Торговля в этом государстве 
наращивает от 14 до 28 процентов как доля ВВП, а сборы и пошлины уменьшились от 93 до 28 процентов. [6]. 
Это является основанием сказать, что бедность там, где торговля слабая, а инвестиции небольшие, т.е. там, где 
преимущества глобализации не используются. 
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Другие экономисты (Дани Родрик) [3]. считают, что причина успешной глобализации менее развитых 
экономически стран не содержится в навязанной Всемирным банком и МВФ-ом политике либерализации 
торговли, а скорее в собственной политике либерализации и экономического роста, проводимой данными 
странами. С этой точки зрения, мнения о пользах от свободной торговли, как выраженные Д. Долларом, вредны 
для экономеческого развития отстающих стран, потому что “ создают ожидания, которые не могут быть 
удовлетворены". Примером для этого опять Китай, который был одна из наиболее быстро глобализирующихся 
стран. Но если задаем вопрос, спрашивает Д. Родрик, был ли   либерализирован Китай по советам, которые 
сегодня дает Всемирный банк?.. Надо ответить - нет. Китай, правда, либерализируется, но это происходит 
исключительно медленно и самое важное 10 лет после его периода самого высокого роста, который начал в 
1978 году. 

Тот же самый процесс наблюдается, если проследить экономическое развитие и Южной Кореи за 
последние двадцать лет. Экономика Кореи отметила рост постепенно во время 60-ых годов и до второй 
половины 80-ых не либерализировала всерьез ввоз. Они проводили политику, которая с точки зрения 
сегодняшнего дня противоположна требованиям Всемирной торговой организации - например количественные 
ограничения на ввоз, паралельное машиностроение высокотехнологичих продуктов и субсидирование вывоза. 

По нашему мнению, это два изолированные случая, которые учитывают специфику экономики и 
политики обеих стран за один уже прошедший период. В это время как они, так и Всемирный банк и МВФ, 
действовали сообразно реальным политико-экономическим обстоятельствам и среде всемирного хозяйства, для 
которых не была характерна современная экономическая глобализация. 

  Лучше рассмотреть влияние политики, рекомендованной Всемирным банком и Международным 
валютным фондом на новые рыночные экономики, которые появились на карте всемирного хозяйства после 
распада мировой социалистической системы в конце 1989 года. В первые годы их перехода к рыночной 
экономике она выграла важную положительную роль для осуществления приватизации, для осуществления 
балансированную фискальную и монетарную политику, в результате чего некоторые из них сравнительно 
быстро, а другие медленнее получили макроэкономическую стабилизацию, экономический рост и наращивание 
жизненного уровня. В последствии это оказалось обязательным и необходимым условием для их принятия в 
Европейский союз. 

Ярким доказательством является и Болгария, которая благодаря принятому в середине 1997 года 
валютному совету успела, хотя и позднее  по сравнению со странами Центральной Восточной Европы (ЦВЕ), 
добиться вышеперечисленных успехов и ожидать с надеждой близкое принятие в ЕС. На другом полюсе, с 
точки зрения эффектов рекомендованной ВБ-ом и МВФ-ом политики, оказалась Аргентина, которая тоже ввела 
валютный совет, но претерпела неудачу. Причина коренится в конкретных экономических и политических 
условиях и в желании управляющих соблюдать рекомендованную политику. 

В дополнении к сказанному надо отметить, что политика, рекомендованная ВБ-ом и МВФ-ом, обычно 
рестриктивная и поставила себе целью ограничить инфляцию и создать макроэкономическую и финансовую 
стабильность.  Эта политика создает условия для экономического роста, но за счет понижения доходов и 
жизненного уровня населения. И именно в этом вопрос точного анализа внутренней и внешней политики, на 
основании которого предпринять действия осуществления самостоятельной экономической политики вне этой, 
рекомендованной ВБ-ом и МВФ-ом. Она должна гарантировать долгосрочный экономический рост и 
постепенное наращивание жизненного уровня, которое привело бы к понижению бедности.  В конкретном 
случае для Болгарии выбывание валютного совета прямо связывается с нашим принятием в ЕС и с вводом евро 
в качестве основной денежной единицы. Это, по нашему мнению, поможет стране лучше и сравнительно 
быстрее включиться в глобальную экономику.  

В контексте последних рассуждений наша позиция не совпадает с тезисами, защищаемыми как Д. 
Долларом, так и Д. Родриком. Она выражается в принятии политики ВБ-а И МВФ-а за определенный период  и 
настолько, насколько она необходимое условие для введения и соблюдения принципов и правил рыночной 
экономики, способствует соответствующей стране быстро интегрироваться в всемирное хозяйство и 
гарантирует макроэкономическую и финансовую стабильность. После достижения этих результатов надо 
перейти к самостоятельной экономической политике. 

Интересным является влияние, которое оказали на глобализацию события 11-ого сентября 2001 года. 
Публичное внимание к глобализации ослабло после атак против Мирового торгового центра и Пентагона. 
Террористические атаки оказали далеко более сильное действие против современной глобализации, чем акции, 
которые антиглобалисты предпринимали или хотели предпринять против нее. Правительство президента 
Джордж Буш считает, что особенно важное значение в войне против Осама Бин Ладена и тех, как него, имеет 
усиление мер к более быстрому, сильному и глубокому интегрированию в мировую экономику слаборазвитых 
экономических стран.  

Политика США усиления глобализации в качестве одного из средств для борьбы с терроризмом, 
включает начало глобальных переговоров об уничтожении торговых барьеров и таким способом 
международная рыночная экономика сумеет выработать "противояд" против терроризма. Следовательно 
открытая глобальная экономика будет носить больше польз развивающемуся миру. Причина в том, что самое 
большое влияние радикальный ислам находит в самых отсталых экономически и бедных странах как 
Афганистан, Палестина, Пакистан и др.  
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Кроме того, надо отметить, что атаки 11 сентября вызвали отрицательный мультиплицирующий 
экономический эффект над экономиками многих из развивающихся стран, особенно в их доходах от туризма, 
экспорта и в привлечении чужих инвестиций. Это стало причиной  МВФ и Всемирный банк обещать 
ускоренную помощь по крайней мере тем странам, которые следуют рыночно ориентированной политике. 

Мы¸считаем, что эти институции, вместо того, чтобы давали лишние обещания, лучше конкретными 
мерами и средствами стимулировать развивающиеся страны проводить политику разумного развития и 
приложения стратегий, охватывающих все - от улучшающегося здравоохранения до базисных институций как 
тех в судебной системе. Таким способом интегрирование к всемирному хозяйству этих стран будет прочным 
фундаментом естественного присоединения к процессу экономической глобализации, которая будет носить им 
больше позитивов, чем негативы. 

Следуя этому пути экономического развития, экономически более слабые страны будут рационально 
использовать свои ограниченные финансовые ресурсы в таких областях, как например, в области 
здравоохранения и образования, которые особенно актуальны, вместо того уладивать проблемы, связанные с 
патентным правом и с контролем импорта.  

От сказанного до этого момента утверждается вывод, что глобализация  не должна быть единственной 
стратегией для развития. Такой стратегией должны быть экономический рост и повышение уровня жизни, а 
успешное включение в глобальную экономику пусть будет средством для достижения этой долгосрочной цели.  

В смысле сделанных рассуждений, надо отметить, что „правоверное” следование политике, 
рекомендованной ВБ-ом и МВФ-ом, после определенного периода от времени следовало бы прекратить. 
Соответсвенно новым экономическим реальностям внутри и вне данной страны, она может и следовало бы 
предпринять собственные решения о реализации политики, которая принесла бы ей большую экономическую 
свободу, экономический рост и уменьшение бедности. Примером для этого являются Чехия, Венгрия, Польша, 
Литва и др. Это помогает им лучше и эффективнее включиться в глобализацию, защищая свои собственные 
экономические интересы. 

В конечном счете соотношение между глобализацией, выражающейся в увеличивающейся торговле, и 
увеличивающимся ростом не доказано все еще причинно, но единственное место, где можно увидеть серьезное 
понижение уровня бедности это в странах, которые открылись во время 90-тых годов прошлого века к 
всемирному хозяйству. Это показывают данные об изменении индекса экономической свободы  и степени 
открытости экономик к мировой экономике. Там, где налицо высокая степень экономической свободы и 
существует сильное участие страны в международном разделении труда и в мировой торговле, есть высокий 
темп экономического роста и наращивание экономического благосостояния общества, т.е. создаются 
благоприятные макроэкономические условия для снижения уровня бедности. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглядаються причини для розвитку сучасної економічної глобалізації й деякі її характерні риси. На 
підставі аналізу основних макроекономічних показників доходимо висновку, що більшість держав у стагнації 
має слабку інтегрованість у глобальній економіці. Таким чином, глобалізація сьогодні стимулює економічний 
ріст і обмежує процес збідніння. Вона дає можливість більше країнам розвивати свої економіки й підвищувати 
рівень життя населення в них. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматриваются причины для развития современной экономической глобализации и некоторые ее 
характерные черты. На основании анализа основных макроэкономических показателей приходим к выводу, что 
большинство государств в стагнации имеет слабую интегрированность в глобальной экономике. Таким 
образом, глобализация сегодня стимулирует экономический рост и ограничивает процесс обеднения. Она дает 
возможность больше странам развивать свои экономики и повышать уровень жизни населения в них. 
SUMMARY 
In article are considered reasons for development modern economic globalization and some its features. On the grounds 
of analysis main macro-economics factors we come to conclusion that majority state in stagnations has weaken 
integration in global economy. Thereby, глобализация today стимулирует the economic growing and limits the 
process of the impoverishing.   
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Актуальність. В даний час питання створення системи екологічного страхування в Україні вельми 

актуальне. Більшість промислових підприємств, отримавши нових власників і доступ до фінансових ресурсів, з 
великими темпами розвивають виробництво продукції. Оскільки більшість промислових підприємств створено 
ще в  радянський період, то говорити про їх технологічну досконалість і  мінімальну негативну дію на 
неповторну природу України практично не доводиться. Сьогодні на рядового українця перепадає 150 кг 
токсичних забруднюючих речовин, які викидаються в повітря, ще майже 100 куб. м забруднених стічних вод. 
Не слід забувати також, що наслідками Чорнобильської катастрофи стало забруднення радіонуклідами значних 
територій. Тільки орних земель забруднено  понад 12 % [1, с.220-222].  

Основна ідея екологічного страхування — нейтралізація наслідків стихійних руйнівних сил природи, 
інших випадковостей відносно навколишнього природного середовища [2, с. 55-58]. Проте тепер, коли наслідки 
людської діяльності по своїх масштабах стали на один рівень з геополітичними силами, центр тяжіння в області 
страхування поступово переміщається до сфери захисту від технологічних катастроф, аварій і інших наслідків 
потенційно небезпечних видів діяльності.  

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемами екологічного страхування займались такі вчені, як 
Александров І. О., Моткін Г. О., Черніченко Г.О., Сааджан І. А., Кащенко О. Л., Половян О. В., Ізотов С. О., 
Колбасов О. С. та інші.  

Метою статті є обґрунтування важливості впровадження системи екологічного страхування в Україні 
та розрахунку екологічного страхового внеску суб’єктами підвищеної небезпеки. 

Основна частина. За часи планової економіки, коли усі підприємства належали державі, витрати, пов'язані з 
ліквідацією наслідків техногенних аварій, сплачувала держава. Така система стала неефективною в ринкових 
умовах, де більшість підприємств знаходиться у приватній власності. Виникнення аварії на підприємстві може 
призвести до надзвичайно великих збитків, що вимірюються тисячами, а інколи й мільйонами гривень. Наслідками 
такої ситуації може стати банкрутство підприємства і тягар ліквідації аварії ляже на Державній бюджет, що 
сприятиме виникненню нових екстерналій по відношенню до суб'єктів підприємницької діяльності [3,с. 269 - 272]. 

Одним з перспективних способів забезпечення екологічної безпеки є екологічне страхування об’єктів 
підвищеної небезпеки [4, с.214-219].  

Екологічне  страхування - це механізм  захисту майнових інтересів підприємств,  установ, організацій, 
направлений  на здійснення заходів  щодо  попередження,  подолання  або  зменшення негативного впливу  
рисок  забруднення  навколишнього природного  середовища і відшкодування пов'язаних з таким забрудненням 
витрат [4, с. 220-223]. Важливість і необхідність екологічного страхування продиктована наступними  
чинниками [2, с. 60-61]:  

- діяльність підприємств є діяльністю підвищеної небезпеки, це стосується як стаціонарних об'єктів, так і  
тих  суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються  перевезенням  небезпечних речовин, що визначає  
широкий перелік  підстав для  виникнення зобов'язань перед третіми особами відшкодувати заподіяну шкоду; 

- наслідки забруднення навколишнього середовища  можуть  носити  катастрофічний характер, 
пов'язаний з непередбаченими і значними збитками; 

-  для  визначення  наслідків  подій, які  спричинили забруднення навколишнього середовища і завдали 
шкоди третім особам, характерна тривалість прояву, що залежить від галузі діяльності підприємства, 
властивостей використовуваних матеріалів і речовин. 

Система екологічного страхування створює такі умови, при яких аварійний випадок стає невигідним як 
для самого підприємства, так і для його страховика, і примушує приділяти більше уваги питанням аналізу 
екологічних ризиків, контролю над виробничими процесами і методам підвищення безпеки господарської 
діяльності. Метою створення системи екологічного страхування необхідно розглядати формування страхових 
екологічних фондів для компенсації збитків, що утворюються у третіх осіб і самого страхувальника в результаті 
аварійного або раптового забруднення навколишнього середовища, а також стимулювання заходів, які 
сприяють запобіганню аварій у страхувальників [5].  

Крім завдання компенсації збитків екологічне страхування стимулює проведення превентивних 
природоохоронних заходів. Причому спонукальним мотивом для обох сторін страхового процесу служить 
прибуток страховика: чим менше аварійного (раптового, ненавмисного) забруднення навколишнього 
природного середовища, тим більше прибуток страховика. 

Таким чином, екологічне страхування покликане вирішити дві особливо важливі екологічні проблеми — 
створити додаткові джерела фінансування природоохоронних заходів і забезпечити часткову компенсацію 
збитків від аварійного (раптового, ненавмисного) забруднення навколишнього природного середовища, не 
привертаючи для цього бюджетні кошти, а використовуючи ринкові механізми залучення комерційних 
капіталів в охорону навколишнього середовища [6, с.101-109]. 
                                                           
© Логачова О.В., Малишкіна О.О., 2009 
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Екологічне страхування об'єктів підвищеної небезпеки служить тим еколого-економічним резервом, який 
дозволяє привернути засоби з приватного сектора до сфери охорони навколишнього природного середовища в 
частині компенсації збитків від аварійного забруднення і додаткового фінансового забезпечення 
природоохоронних заходів.  

Процес екострахування має сприяти мінімізації майбутніх екологічних ризиків, тобто створювати 
законодавчі передумови для запровадження ефективного інструменту регулювання та управління в зазначеній 
сфері [7, с. 3-8 ]. При цьому, враховуючи новизну даного ринку послуг, а також той факт, що страхова 
діяльність в Україні підлягає  ліцензуванню, то ймовірно, що  страховики не будуть зацікавлені у проведенні 
нового виду страхування. Тому слід передбачати економічні стимули, які могли б зацікавити всіх учасників 
екострахування у його проведенні, наприклад, запровадження певних податкових пільг. До того ж, враховуючи 
те, що проектом передбачається, окрім обов’язкового, добровільне екострахування, то при прийнятті закону 
доцільно було б передбачити податкові пільги і для добровільних страхувальників. 

Необхідно враховувати тяжкість наслідків від страхових подій. Цей показник виражає величину 
екологічних і техногенних ризиків в різних галузях і різних видах господарювання за певний період часу на 
певній території. До того ж, цей показник повинен враховувати якість навколишнього середовища території, на 
якій страхувальник проводить господарську діяльність [8]. При погіршенні становища величина екологічного 
страхового внеску, що виплачується страхувальником, повинна зростати. Екологічний страховий внесок (Iе ) 
може бути розрахований таким чином:  

K
PYVI e 2

**
= ,     (1) 

де  V — об'єм річного обороту підприємства у вартісному виразі, тис. грн.;  
Y — ваговий показник рівня екологічної небезпеки;  
Р — загальний розмір витрат за забруднення навколишнього середовища, на  ліквідацію 

наслідків аварій і катастроф, а також компенсаційні виплати, тис.  грн.;  
К — регіональний коефіцієнт, котрий показує на якій території знаходиться  підприємство. 
Величина екологічного страхового внеску повинна диференціюватися залежно від галузі виробництва, в 

якій працює підприємство, яке укладає договір екологічного страхування. Ставки внесків також повинні 
диференціюватися усередині однієї галузі залежно від ступеня екологічної небезпеки виробничого процесу [1]. 
Розрахунок суми страхового внеску для кожного суб'єкта господарювання або виду діяльності повинен 
проводитися  страховими компаніями відповідно до двох напрямків: 

1.  — розподіл галузей економіки або видів виробництв по категоріях 
промислової і технічної безпеки;  

2. - знижка від галузевого тарифу визначається залежно від рівня загальної 
технологічної безпеки і екологічної чистоти виробництва.  

Розмір вказаної знижки або надбавки не повинен перевищувати 50 % страхового тарифу, встановленого 
для відповідної галузі економіки або виду виробництв. Це повинно стати стимулом для страхувальників і для  
утримування показників екологічної безпеки на заданому рівні.  

Ефект, який отримає підприємство, у разі  страхування екологічних ризиків, пропонується розраховувати 
наступним чином:  

tIPVE ep *−−= ,     (2) 
де Е – ефект, який отримає підприємство  у разі страхування екологічних ризиків; 
V — об'єм річного обороту підприємства у вартісному виразі, тис. грн.;  
Pр – розмір витрат за забруднення навколишнього середовища; 
Iе – екологічний страховий внесок; 
t - страховий тариф.  
Проаналізував формулу  побачимо, що  в кількісному співвідношенні підприємство не отримає 

очікуваний ефект. Але якщо на підприємстві  відбудеться аварія, то  альтернативні витрати будуть дуже 
великими. Тому  держава і страхові компанії повинні надавати вигідні умови і необхідну інформацію, щоб 
страхувальник зрозумів, на скільки краще застрахувати екологічний ризик, чим заплатити штраф. 

Метою більшості підприємств є досягнення економічного ефекту від діяльності. Економічний ефект 
може бути виражений залежно від цілей створення і діяльності підприємства як через прибуток, так і через 
досягнення яких-небудь соціальних, екологічних і інших поліпшень [8, с 25-28].  

Окрім цього, при розробці заходів, стимулюючих розвиток екологічного страхування, необхідно 
враховувати спонукальні мотиви господарюючих суб'єктів, такі як: 

- зменшення страхового внеску, а також збільшення страхової суми, якщо підприємство  довгий час 
працює без страхових подій і удосконалює систему безпеки; 

- встановлення страховою компанією справедливих термінів покриття збитків, які б не суперечили  
інтересам потерпілих і суспільства; 

- надання грошових виплат підприємству від страхової компанії за дотримання екологічних норм; 
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- забезпечення компенсаційних гарантій постраждалим (третім особам і працівникам підприємства - 
страхувальника) незалежно від фінансового положення підприємства - винуватця аварійного забруднення 
навколишнього середовища; 

- забезпечення реалізаційних правових гарантій екологічного захисту фізичних і юридичних осіб за 
рахунок сформованих страхових фондів; 

- відшкодування страхувальникові  частини страхової премії на цільове фінансування і матеріально-
технічне забезпечення екологічних програм і заходів щодо підвищення екологічної безпеки об'єктів 
страхування; 

- забезпечення необхідного ліміту цивільної відповідальності за заподіяну шкоду страхувальником, 
оскільки збитки, викликані техногенними аваріями і катастрофами, можуть бути занадто великими для 
відшкодування. 

Доцільним здається прийняття на рівні виконавчої влади відповідних методик визначення та оцінки 
екологічних ризиків підприємств, діяльність яких є небезпечною для довкілля, та систему встановлення 
тарифних ставок із метою створення збалансованої системи економічних відносин. 

Незалежно від виду діяльності підприємства будь-якого типу, як відкрита виробнича система воно має 
небезпечні екологічні ризики на вході та на виході стадій відтворення товарів [1, с. 216-217] (рис.1). 

 
Рис. 1. Виникнення екологічного ризику на стадіях відтворення товару. 

 
Як свідчить рис.1, виникнення ризиків відповідає етапам відтворення капіталу. У ринкових умовах 

ризиковий збиток може стати однією з причин припинення функціонування підприємства, або значного 
погіршення його фінансово – економічних характеристик. А тому потрібний значний ресурсний резерв для 
попередження ризиків або відшкодування різних видів витрат. Одним з основних джерел створення таких 
ресурсів є страхові платежі підприємств, сукупність яких і створює потрібний ресурс. 

Проаналізуємо фактори внутрішнього та зовнішнього середовища, які впливають на страхувальників 
екологічних ризиків за допомогою SWOT – аналізу (табл.1). 

Таблиця 1. 
Фактори внутрішнього і зовнішнього середовища, які впливають на страхувальників екологічних 

ризиків. 
Внутрішнє середовище 

Сильні сторони Слабкі сторони 
- певна захищеність підприємства; 
- збільшення контролю за потенційно небезпечними 

видами діяльності і підвищення вимоги екологічної безпеки; 
- направити частки страхової премії на цільове 

фінансування і матеріально-технічне забезпечення 
екологічних програм і заходів щодо підвищення екологічної 
безпеки об'єктів страхування. 

- зменшення витрати на підприємстві щодо задоволення 
претензій третіх осіб у зв’язку зі збитками, завданими їм при 
забрудненні довкілля 

- збитки від настання застрахованої 
події, яка впливає на стан довкілля дуже 
великі; 

- великі страхові внески; 
- слабка інформованість підприємств 

про екологічний вид страхування. 
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Можливості Загрози 
 - наявність ресурсного потенціалу для комплексного 

дослідження на підприємстві рівня власної екологічної 
безпеки; 

 - забезпечення стійкості фінансового положення 
підприємства, необхідності відшкодування збитку 
постраждалим від аварійного забруднення навколишнього 
середовища і витрат на відновлення власного виробництва; 

- надання гарантії страхувальникам відшкодуванні 
збитку від забруднення навколишнього середовища незалежно 
від суб'єктивних обставин, тобто на підставі ув'язненого ними 
договору страхування ; 

 - скорочення аварій. 

 - відсутність Закону «Про 
екологічне страхування», а також недоліки 
законодавчої бази; 

- незначна кількість компаній, що 
займаються таким типом страхування, а 
також недостатня інформація про цей вид 
страхування; 

- низький рівень кваліфікації кадрів. 

Зовнішнє середовище 
 
Результати SWOT – аналізу свідчать, що страхувальник отримає значно більше можливостей від 

проведення екологічного страхування на об'єктах підвищеної небезпеки.  
Висновки. Екологічне страхування (страхування екологічних ризиків) є важливою системою 

забезпечення екологічної безпеки держави, а також одним з нових елементів економічного механізму 
природокористування [9]. При цьому підприємства, що мають договори екологічного страхування, можуть по 
праву відносити себе до  екологічно відповідальних виробників продукції і  постачальників послуг.  

Комплексний розвиток екологічного страхування в Україні дасть можливість об’єктам підвищеної 
небезпеки:  

- скоротити бюджетні витрати на ліквідацію аварійних і надзвичайних ситуацій;  
- підвищити матеріальне забезпечення підприємств і зацікавленість місцевих органів в мінімізації 

негативного впливу для навколишнє середовище;  
- забезпечити цільове використання засобів, які спрямовані на ліквідацію і передування екологічного 

забруднення;  
- підсилити контроль за потенційно небезпечними видами діяльності і підняти вимоги екобезпеки. 
 

РЕЗЮМЕ 
Обґрунтувано важливість впровадження системи екологічного страхування в Україні. Розроблені заходи, які 
стимулюють розвиток екологічного страхування, систематизовано спонукальні мотиви господарюючих 
суб'єктів для запобігання екологічним ризикам. Запропоновано порядок розрахунку екологічного страхового 
внеску, що виплачується  страхувальником. Виконано аналіз факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, 
які впливають на  страхувальників екологічних ризиків. 
РЕЗЮМЕ 
Обосновано важность внедрения системы экологического страхования в Украине. Разработанны мероприятия, 
которые стимулируют развитие экологического  страхования, систематизированы побудительные мотивы 
хозяйничающих субъектов для предотвращения экологических рисков. Предложен порядок расчета 
экологического страхового взноса, который выплачивается   страхователем. Выполнен анализ факторов 
внутренней и внешней среды, которые влияют на страхователей экологических рисков. 
SUMMARY 
Importance of introduction of the system ecological insurance is grounded in Ukraine. Measures which stimulate 
development of ecological insurance, incentive reasons in a charge  subjects are systematized for prevention of 
ecological risks. The order of calculation of ecological insurance payment which is paid insure is offered. The analysis 
of factors of internal and external environment, which influence on    insure of  ecological risks. 
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В багатьох країнах світу після сплесків інфляції та різкої девальвації національної валюти, що 

призводять до неможливості точного прогнозування курсової динаміки і викликають зниження довіри до 
національної грошової одиниці, економічні агенти більше операцій починають здійснювати з іноземними 
валютами, купівельна спроможність яких є більш стабільною. Результатом цього стає розвиток процесу 
неофіційної доларизації економіки, тобто паралельного обігу двох валют – національної та іноземної 
(переважно, долара США). При цьому єдиним законним платіжним засобом залишається національна валюта, а 
іноземна використовується в якості валюти заміщення при здійсненні депозитних, кредитних та 
валютообмінних операцій.  

Явище неофіційної доларизації є характерним і для української економіки. Поки економіка розвивається 
у некризових умовах і масштаби використання іноземної валюти залишаються на економічно безпечному рівні, 
негативні наслідки доларизації є не надто відчутними. Проте, в результаті сучасної фінансової кризи і масових 
девальвацій національних валют найбільше постраждали саме країни, економічні агенти яких у своїх операціях 
переважно спиралися на іноземну валюту. Отже, висока залежність економіки від іноземної валюти може 
створити додатковий тиск на національне господарство, а тому регулювання рівня доларизації має розглядатися 
як один з напрямів валютної і грошово-кредитної політики, що й обумовлює актуальність теми дослідження. 

Проблема надмірної неофіційної доларизації економіки досить широко обговорюється в наукових колах, 
питанням зниження її рівня присвячені праці багатьох українських та зарубіжних науковців [1-7]. В цих 
роботах аналізується рівень доларизації економік країн за різними показниками та визначаються можливі 
напрями боротьби з цим явищем. Водночас, недостатньо вивченими залишаються чинники, що сприяють 
доларизації української економіки в сучасних умовах, та можливості зниження рівня доларизації в сфері 
депозитних операцій і кредитування. 

Метою дослідження є аналіз сучасних процесів фінансової доларизації національних економік країн 
світу; оцінка рівня доларизації української економіки; характеристика чинників, що сприяють розвитку процесу 
доларизації в сучасних умовах; визначення заходів щодо зниження рівня неофіційної доларизації економіки 
України. 

Явище часткової (або неофіційної) доларизації в тій чи іншій мірі притаманне майже кожній країні. В 
розвинутих країнах розвиток доларизації стримується тим, що внаслідок високої довіри домогосподарств та 
підприємств до національної грошової одиниці (яка, як правило, є вільно конвертованою) і більш низьких 
витрат з обслуговування угод з нею економічні агенти надають перевагу здійсненню операцій саме з 
національною валютою. У більшості ж країн, що розвиваються, результатом низької довіри до національної 
валюти стає надання переваги при здійсненні фінансових операцій конвертованій іноземній валюті. При цьому 
єдиним законним платіжним засобом залишається національна валюта. Іноді, особливо у випадку недієвості 
заходів щодо заборони використання іноземної валюти, їй може надаватися статус „паралельного платіжного 
засобу” і часткова доларизація визнається офіційно. 

За даними офіційної грошової статистики країн світу та досліджень міжнародних організацій, часткова 
доларизація є більш розповсюдженою, ніж офіційна повна доларизація, коли іноземна валюта перетворюється 
на єдиний законний платіжний засіб. Так, наразі серед країн, що розвиваються, в 7 країнах на долар припадає 
близько 50% грошового обігу, в 12 країнах - 30-50% обігу, а майже у всіх інших країнах долар охоплює 20-30% 
всіх фінансових операцій [2, 5, 6]. При цьому за методологією МВФ, значною вважається доларизація, рівень 
якої перевищує 30% [1, с.23].  

Аналіз рівня фінансової доларизації у регіональному розрізі показує, що в найбільших масштабах 
часткова доларизація спостерігається в країнах Латинської Америки, де в середньому вона становить 30-40% 
грошового обігу, хоча в окремих країнах доларизація досягає 80-90% [4]. Середній рівень доларизації в країнах 
Латинської Америки в останні роки порівняно з 1990 р. значно виріс, хоча деяким країнам (Аргентина, Чилі, 
Мексика) вдалося досягти його зниження за всіма основними показниками. Зменшення рівня доларизація в цих 
країнах відбулося завдяки поєднанню економічних заходів уряду з адміністративним законодавчим 
обмеженням операцій з іноземною валютою. В більшості ж латиноамериканських країн попит на іноземну 
валюту залишається надто високим, що в значній мірі перешкоджає проведенню ефективної грошово-кредитної 
та валютної політики і досягненню стабільності національних валют. В цілому, кількість країн Латинської 
Америки зі значним рівнем неофіційної доларизації значно перевищує кількість країн з помірним її рівнем.  

Труднощі з точним визначенням рівня доларизації фінансових операцій в країні пов’язані з відсутністю 
окремого показника доларизації, тобто ця інформація не враховується країнами світу ні у межах грошової 
статистики, ні в платіжному балансі. Тому для хоча б приблизної оцінки рівня доларизації застосовують такі 
показники: 

- абсолютний розмір депозитів домогосподарств та підприємств у іноземній валюті; 
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- частка валютних депозитів в загальному обсязі грошової маси (частіше за все в розрахунках 
використовується грошовий агрегат М2); 

- частка валютних депозитів в загальному обсязі депозитів; 
- абсолютний розмір кредитів, наданих домогосподарствам та підприємствам у іноземній валюті; 
- частка валютних кредитів в загальному обсязі кредитів; 
- ввезення готівкової іноземної валюти населенням та надходження валюти до комерційних банків; 
- витрати населення на купівлю іноземної валюти.  
Найбільш інформативними індикаторами доларизації можна вважати дані щодо використання іноземної 

валюти у депозитних та кредитних операціях, тому фінансову доларизацію часто називають доларизацією 
депозитів або доларизацією кредитів. 

Найпоширенішим методом оцінки рівня доларизації є розрахунок індексу, який дорівнює відношенню 
депозитів у іноземній валюті до грошової маси М2. Значення цього індексу в Україні говорить про існування 
помірної доларизації національної економіки, що ілюструє рис. 1.  

Динаміка частки валютних депозитів в структурі грошової маси показує відсутність чіткої тенденції в 
динаміці доларизації. Найнижчого рівня доларизації було досягнуто у 2001 році, після чого до 2004 р. 
спостерігається її зростання. У 2005 році, після проведення Національним банком України ревальвації гривні, 
рівень доларизації дещо знизився через певне підвищення довіри до національної грошової одиниці, що 
укріпилася. Крім того, за підсумками 2005 року темпи інфляції склали 10,3% проти 12,3% у 2004 р. Однак ця 
тенденція не отримала подальшого розвитку: вже у 2006 році економічні агенти починають більш активно 
використовувати іноземну валюту, і рівень доларизації досяг максимальної за попередні роки позначки – 26,9% 
[8].  
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Рис. 1. Динаміка рівня доларизації української економіки в 1998-2008 рр. 

(рівень доларизації розраховано як відношення депозитів в іноземній валюті до грошової маси М2). 
 
У 2007 р., на фоні стабільного обмінного курсу національної валюти, знову відбувається зниження рівня 

доларизації. Однак у 2008 році рівень доларизації вперше перевищив граничний показник, досягши 32,9%, 
тобто доларизація української економіки стала надмірною. Підвищення рівня доларизації відбувалося під 
впливом наступних чинників: з одного боку, до вересня низька вартість кредитних ресурсів стимулювала 
залучення валютних кредитів; з іншого боку, різке зниження курсу гривні з вересня 2008 р. знову підірвало 
довіру до національної валюти і змусило суб’єктів економіки повернутися до більш активного використання 
долара США. 

Індикатором доларизації економіки може також слугувати абсолютний показник депозитів в іноземній 
валюті. Динаміка валютних депозитів юридичних та фізичних осіб в Україні характеризується стабільним 
зростанням, що наведено на рис. 2 .  
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Рис. 2. Динаміка депозитів фізичних та юридичних осіб в іноземній валюті  
в 1998-2008 рр. 
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Відмітною особливістю динаміки валютних депозитів є той факт, що зростання їх обсягів в Україні 

спостерігається і в період стабілізації гривні, і навіть в період її ревальвації, коли довіра до національної валюти 
повинна зростати. Тобто знецінення долара не спричиняє зниження рівня доларизації економіки, а навпаки 
стимулює його підвищення. 

Іншими показниками доларизації економіки можна вважати частку депозитів в іноземній валюті в 
загальному обсязі депозитів і частку кредитів у іноземній валюті в загальному обсязі кредитів. Розрахунок цих 
індикаторів в Україні показує, що за цими показниками рівень доларизації в Україні є надмірним, оскільки 
протягом всього досліджуваного періоду він становить більше 40%, і досягає свого піку у 2008 році, що 
відображено на рис. 3. 
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Рис. 3. Динаміка рівня доларизації депозитів та кредитів і офіційного обмінного курсу гривні в 1998-2008 

рр. (рівень доларизації розраховано як частку депозитів (кредитів) в іноземній валюті у загальному 
обсязі депозитів (кредитів)). 

Найбільш високий рівень доларизації є характерним для кредитного ринку України: доларизація 
кредитів з 1998 року не опускалася нижче 41%, а у 2008 році досягла майже 60% [8]. Швидке зростання обсягів 
валютного кредитування пов’язане з розвитком довгострокового кредитування населення за програмами 
фінансування купівлі житла та автомобілів. Але передусім, така тенденція пояснюється більш низькими 
процентними ставками за кредитами, що комерційні банки надають фізичним та юридичним особам в іноземній 
валюті, порівняно з кредитуванням в національній валюті (рис. 4).  

Показник частки валютних депозитів в їх загальній сумі також протягом всього періоду, що 
розглядається, значно перевищував критичний рівень у 30%. При цьому процентна ставка за депозитами в 
іноземній валюті завжди була нижчою порівняно зі ставками за депозитами в гривні (рис. 5). Отже, теоретично, 
депозити в національній валюті мали б розглядатися як більш привабливі вкладення. Однак розрив між 
депозитними ставками в національній та іноземній валютах з 2002 року є досить незначним, і ставка за 
валютними депозитами є більш стабільною, тому економічні агенти все ж надавали перевагу операціям із 
доларом США та, останнім часом, з євро.  

Більше того, про вищу ризикованість операцій з національною валютою свідчить динаміка банківської 
маржі: різниця між кредитними та депозитними ставками за операціями в національній валюті протягом 2006-
2008 рр. становила по роках 7,8%, 6,2%, 7,9%, тоді як маржа за операціями з іноземною валютою дорівнювала 
за аналогічний період 5,5%, 5,5% та 6,2% відповідно [8]. 
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Рис. 4. Динаміка процентних ставок за кредитами комерційних банків України 

в національній та іноземній валютах у 1998-2008 рр. 
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Рис. 5. Динаміка процентних ставок за депозитами комерційних банків України  

в національній та іноземній валютах у 1998-2008 рр. 
 
При аналізі масштабів неофіційного використання іноземної валюти у фінансових операціях в країні 

важливим є виявлення причин та чинників доларизації. Як правило, серед причин, що спонукають розвиток 
процесів доларизації, розглядаються внутрішні чинники (високі темпи інфляції та значні інфляційні очікування, 
державна політика щодо залучення зовнішнього фінансування) та зовнішні фактори (значні обсяги 
надходження експортної виручки та іноземного капіталу, зростаюча відкритість національної економіки в 
умовах глобалізації) [3, с.31]. До цього переліку доцільно додати ще один чинник, а саме, недостатню гнучкість 
обмінного курсу в Україні. Так, за розрахунками спеціалістів МВФ, у високо доларизованих країнах Латинської 
Америки спостерігається менша волатильність обмінного курсу, ніж в країнах з незначною доларизацією [4]. 
Підвищення ступеня доларизації за умов незмінного валютного курсу пов’язане з тим, що обмеження гнучкості 
курсу зменшує ризик вкладання депозитів і надання позик в іноземній валюті. При цьому може з’явитись 
замкнуте коло: в умовах формування значних за обсягами активів та зобов’язань в іноземній валюті потрібна 
впевненість в підтримці стабільного обмінного курсу і виникає необхідність ще більш жорсткої фіксації, яка 
знову викличе підвищення рівня доларизації. 

Отже, за більшістю показників, сучасний рівень фінансової доларизації економіки України є надмірним, 
що має наступні негативні наслідки як для грошово-кредитної системи, так і для національного господарства в 
цілому:  

- процес знецінення національної грошової одиниці прискорюється в результаті відмови від 
національної валюти на користь іноземної;  

- Національний банк України втрачає монетарні важелі управління і можливість реалізувати грошово-
кредитну політику у повній мірі, оскільки в структурі грошової пропозиції формується додаткова складова – 
певний обсяг іноземної валюти в обігу, яким центральний банк керувати не може;  

- знижується ефективність фіскальної політики;  
- більш інфляційним стає фінансування бюджетного дефіциту;  
- НБУ втрачає прибуток у вигляді сеньйоражу, оскільки його отримує країна-донор валюти;  
- підвищується ймовірність розвитку фінансової, зокрема, банківської кризи;  
- знижується рівень фінансової безпеки [1, 2, 5, 6].  
Хоча тенденція до більш активного використання іноземної валюти порівняно з національною не є 

необоротною, оскільки макроекономічна стабілізація і правові заборони зменшили рівень доларизації в деяких 
економіках, в Україні, як і в багатьох інших країнах, цей феномен ще довгий час буде існувати. 

Дієвим інструментом зниження рівня неофіційної доларизації зазвичай вважається ревальвація курсу 
національної валюти, яка забезпечує стримання інфляційних процесів і підвищення довіри до грошової одиниці 
країни. Однак, досягнення цих цілей шляхом підвищення курсу гривні в Україні є малоймовірним, або 
позитивний ефект від ревальвації буде діяти тільки у короткостроковому періоді. По-перше, рівень цін в 
Україні помітно реагує лише на зниження курсу гривні, і демонструє меншу реакцію на подорожчання 
національної валюти. По-друге, показник доларизації в Україні і в період валютно-фінансової кризи 1998-1999 
рр., і в період відносної валютної стабілізації 2001-2007 рр. перевищував 30%, а в окремі роки наближався до 
50%. Доларизація помітно реагувала лише на зниження курсу гривні (див. рис. 3).  

Отже, зниження рівня доларизації в Україні у відповідь на подорожчання гривні і відповідне знецінення 
долара США не відбувається. Затяжна та висока інфляція спонукає населення переводити кошти у долари з 
метою хеджування ризиків. Коли ж економічна ситуація стабілізується і інфляція знижується, населення 
продовжує переводити активи в іноземну валюту. Таке явище, як правило, спостерігається в країнах з високим 
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рівнем доларизації і має назву гістерезису або „ефекту храповика”, який полягає в тому, що навіть після 
стабілізації цін та підвищення вартості національної валюти ступінь доларизації зберігається на високому рівні. 
Цей ефект пов’язаний з інертністю поведінки вкладників комерційних банків, які продовжують зберігати кошти 
у вигляді валютних депозитів, і пояснюється більшою довірою вкладників до твердих світових валют, ніж до 
національної валюти [1, 7]. Таким чином, використання ревальвації як ефективного інструменту зниження рівня 
доларизації в Україні є невиправданим. Тому важливою умовою зниження рівня депозитної та кредитної 
доларизації економіки України є не тільки стабілізація курсу гривні відносно іноземних валют, але й 
досягнення внутрішньої стабільності національної валюти, підвищення її купівельної спроможності.  

При розробці напрямів державної політики в сфері регулювання рівня неофіційної доларизації слід брати 
до уваги, що застосування адміністративних заходів у цьому випадку є недієвим, навіть на короткостроковій 
основі, оскільки жорстке адміністрування операцій з іноземною валютою відразу ж викличе зростання 
масштабів тіньового ринку. Тому політика зниження доларизації до економічно безпечного рівня має, 
передусім, спиратися на комплекс економічних заходів. При цьому одними з основних чинників, що 
обумовлюють зниження рівня депозитної та кредитної доларизації в Україні, є наступні:  

- зростання доходності активів, виражених у національній валюті;  
- передбачуваність динаміки обмінного курсу національної валюти, яка, водночас, не має 

ототожнюватися з жорсткою фіксацією курсу;  
- стабільність купівельної спроможності національної грошової одиниці і відповідна стабільність 

внутрішніх цін.  
Таким чином, оптимальною стратегією щодо зниження рівня доларизації економіки України може стати 

забезпечення стабільності темпів інфляції і прогнозований характер динаміки обмінного курсу гривні. Дієвим 
механізмом реалізації цих завдань може стати впровадження політики таргетування інфляції. Таргетування 
інфляції забезпечить підтримання стабільно низького та передбачуваного її рівня, створить умови для зниження 
ставок кредитування і сприятиме збільшенню інвестицій. Впевненість монетарної влади у стабільності цін за 
умов таргетування буде сприяти ліквідації такого явища як жорстка адміністративна фіксація курсу гривні, а 
отже, створить умови для подальшого підвищення гнучкості обмінного курсу. В результаті, позитивним 
наслідком реалізації політики таргетування інфляції через укріплення довіри економічних агентів до 
національної валюти має стати зниження рівня доларизації української економіки. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті досліджено масштаби неофіційної доларизації економік країн світу, оцінено сучасний рівень 
депозитної та кредитної доларизації економіки України, визначено причини підвищення рівня використання 
іноземної валюти у фінансових операціях. Охарактеризовано вплив надмірної неофіційної доларизації на 
національну економіку. Визначено чинники, що обумовлюють зниження рівня депозитної та кредитної 
доларизації української економіки. 
РЕЗЮМЕ  
В статье исследованы масштабы неофициальной долларизации экономик стран мира, оценен современный 
уровень депозитной и кредитной долларизации экономики Украины, определены причины повышения уровня 
использования иностранной валюты в финансовых операциях. Охарактеризовано влияние чрезмерной 
неофициальной долларизации на национальную экономику. Определены факторы, обусловливающие снижение 
уровня депозитной и кредитной долларизации украинской экономики. 
SUMMARY  
In the article the scales of world countries economies unofficial dollarization are searched, the modern level of deposits 
and loans dollarization of Ukrainian economy is assessed, the reasons of increase in level of foreign currency use in 
financial operations are defined. The influence of excessive unofficial dollarization on a national economy is described. 
The factors which encourage the decline in level of deposits and loans dollarization of Ukrainian economy are 
determined. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
                 

Е.С. Глушко, Автомобильно-дорожный институт ДонНТУ   ⋅  
      
Актуальность исследования интеллектуальной собственности обусловлена не только потребностью 

формирования инновационного типа экономики, но и тем, что вопросы теории интеллектуальной 
собственности традиционно рассматривались преимущественно с точки юридических аспектов. В связи с этим 
для экономической теории само понятие «интеллектуальная собственность» является относительно новым, его 
экономическая природа и содержание пока не получили адекватного теоретического обоснования. 

Проблема собственности рассматривается в трудах и философов, и богословов, и юристов, и 
экономистов, и представителей других наук. Древнегреческие античные мыслители Платон, Аристотель 
характеризовали собственность с позиции натурально-естественных взглядов и рассматривали её в качестве 
натуральных благ.  

Теоретические вопросы собственности были разработаны в различных аспектах в трудах классической 
школы политической экономии (В.Петти, Ф.Кенэ, А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс).  

Во второй половине XX века значительных результатов по определению сущности, содержания и 
механизма реализации собственности в ракурсах правовых аспектов достигли представители школы 
неоинституционализма:А.Алчиан, Д.С.Норт, И.Барцель, Г.Демсец, Р.Коуз, А.Оноре, Р.Познер , Р.Солоу, и др.  

Существенный вклад в разработку теории собственности внесли российские и украинские учёные-
экономисты как советского так и постсоветского периода Л.И.Абалкин, М.С.Атлас, А.В.Венедиктов, 
А.М.Еремин, О.В.Катихин, В.В.Куликов, А.М.Колганов, Н:Д.Колесов, Г.А.Козлов, А.Б. Любинин, 
С.В.Мочерный, Л.В.Никифоров, А.К.Покрытан, А.М.Румянцев, С.И.Сдобнов, А.Д.Смирнов, Ю.И.Хаустов, 
Н.В.Хессин, К.А.Хубиев, В.К.Черняк, В.НЛерковец и многие другие. Из исследований постсоветского периода 
по проблемам интеллектуальной собственности  выделяются работы Р.И. Капелюшникова, А.Ю. Шатракова, 
П.М. Цибулева и др. 

Авторская концепция собственности исходит из единства и взаимосвязи экономических и правовых 
отношений, необходимости установления субъективных и объективных причин эволюции института 
собственности.  

Рассмотрение процесса эволюции правовых интерпретаций интеллектуальной собственности [1] 
обнаруживает, что происходившие изменения правового режима её функционирования  и соответствующая 
динамика прав собственности отражали эмпирически выявляемые  потребности в повышении эффективности 
использования объектов интеллектуальной собственности и создания соответствующих мотиваций у 
собственников этих объектов. Поэтому создание целостной концепции интеллектуальной собственности как 
системного знания предполагает анализ экономического содержания этой категории, определяющего 
конкретные  формы её реализации. Сущность последних мы рассматриваем  как совокупность отношений, 
возникающих в ходе и по поводу  использования объекта собственности для удовлетворения экономических 
интересов собственника, в чём бы они ни заключались. Чаще всего, однако, удовлетворение экономического 
интереса собственника предполагает максимизацию получаемого и присваиваемого дохода от  
производительной эксплуатации объекта собственности. 

Определенная принадлежность любого объекта реализуется в волевом отношении субъекта к объекту 
собственности. Именно эта юридическая определенность делает возможными предпринимательскую 
активность,  формирование спроса на объекты собственности (в том числе – на объекты интеллектуальной 
собственности) и их предложение, получение доходов собственниками объектов и т.д., словом, весь процесс 
общественного производства и присвоения его результатов, означающий уже отношения субъектов 
собственности по поводу ее объектов. 

Но правовой, юридический аспект присвоения означает фиксирование только факта принадлежности 
объекта собственности в отрыве от процессуального, экономического бытия собственности. Материальным 
содержанием экономического присвоения  является процесс реального пользования материальными благами, в 
том числе - объектами интеллектуальной собственности.  Пользование есть реальный экономический процесс 
извлечения и присвоения полезных свойств объекта собственности в процессе фактического пользования им, 
что конституирует субъектов производства в качестве таковых.  Вне процесса реального пользования не может 
быть субъектов производства. 

Однако  отнюдь не всякое пользование может явиться субстанцией собственности. Ее сущности 
соответствует лишь фактическая монополизация  пользования объектом,  что предполагает исключение всех 
прочих субъектов из доступа к этому объекту. Правовая фиксация сложившейся системы исключений из 
доступа к объекту,  представляет собой юридический аспект собственности, отражающий сформировавшиеся 
                                                           
© Глушко Е.С., 2009 
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реальные экономические отношения. Таким образом, единство юридического и экономического содержания 
собственности обусловливается потребностями производственного процесса и воспроизводится в ходе его 
осуществления. 

Субъект собственности мотивирован к сохранению и воспроизведению существующей ситуации, т.е., 
ориентирован на закрепление сложившейся и поддерживаемой монополии на  пользование объектом  только в 
случае дополнения монополии на пользование объекта монополией на присвоение дохода, получаемого от 
функционирования этого объекта. На этой основе формируется присвоенческая  функция собственника как 
исходная, конституирующая его  в качестве такового. Стремление к консервации существующего положения 
обусловливает формирование охранной функции, дополняющей присвоенческую функцию  и создающей 
условия для  её реализации. 

Рассмотрение процесса монопольного пользования объектом и присвоения дохода от его 
функционирования в достаточно длительном временном промежутке позволяет выявить ещё одну функцию 
собственника: его усилия и средства направлены на предотвращение износа объекта (что позволяет продлить 
получение дохода) и обеспечение количественного роста  объекта вкупе с повышением его качественных 
характеристик (что позволяет увеличить получаемый доход). Эту функцию правомерно определить как 
воспроизводственную, в ходе которой обеспечивается непрерывное воспроизведение в увеличивающихся 
масштабах средств и условий производства, накопление как  вещественных условий производства, так и  
объектов интеллектуальной собственности. Таким образом, функциональная роль собственности в 
производстве определена необходимостью сохранения и увеличения объектов собственности, воспроизводства 
его на новой качественной основе и в возрастающих масштабах, т.е. процессом производственного накопления. 

Собственность, таким образом, изначально имеет экономическую природу и не может сводиться к факту 
принадлежности. Однако реализация собственником  каждой из имманентных функций оказывается возможной 
только при условии правового оформления экономических отношений, что гарантирует беспрепятственное 
осуществление воспроизводственного процесса. В итоге экономическое содержание отношений собственности 
и адекватные волевые акты образуют неразрывное, взаимообусловленное и взаимодействующее единство. 
Именно в ходе реализации функций собственника  единство экономического содержания собственности и 
соответствующих правовых отношений  становится наиболее наглядным и очевидным [2, 38-40, 139-150]. 

В ходе воспроизводственного процесса собственник стремится к максимально эффективному 
использованию объекта, что обусловливает умножение и накопление последнего. По мере достижения 
определённой степени перенакопления объекта формируются внутренние структурные уровни собственности: 
помимо собственника, пользование объектом  может осуществляться владельцем (арендатором) и наёмными 
рабочими. Характер пользования изначально задаётся имманентным объёмом прав собственности, факт 
принадлежности которых субъекту составляет предпосылку и условие экономического пользования объектом. 
Владелец осуществляет ограниченное пользование, располагая меньшим объёмом прав, нежели собственник, 
который пользуется объектом монопольно, а наёмный рабочий является лишь субъектом простого пользования, 
ибо объём прав собственности, присущий простому пользователю, позволяет ему присваивать лишь полезные 
свойства объекта, но не доход, создаваемый в ходе функционирования объекта. Таким образом, появление 
внутренних структурных уровней собственности обусловлено потребностями производственного процесса, но 
юридическое оформление  статуса субъектов пользования, фиксирующее соответствующий объём прав 
собственности, создает возможность их экономической реализации. 

Проекция теории факторов производства на отношения собственности обнаруживает возможность 
возникновения противоречия  между субъектом простого пользования и собственником: непосредственное 
производительное  пользование объектом является функцией наемного работника, а накопление объекта 
выступает прерогативой собственника. Разрешение противоречия происходит через формирование 
определенной исторически конкретной формы собственности, посредством которой происходит соединение 
всех факторов, задействованных в производственном процессе. Если собственность определяется через 
монопольное пользование, то форма собственности должна рассматриваться как конкретная форма 
монопольного пользования, определяемая степенью развития его  факторов и обусловленная необходимостью 
создания оптимальных условий для их развития. 

Существование конкретных форм собственности определено потребностями оптимизации 
производственного накопления объекта, которое осуществляется эффективно только в условиях данного 
способа соединения факторов производства. Как следствие, форма собственности представляет собой 
субъектно-объектную структуру производства, функционирующую и воспроизводящуюся  посредством 
института  монопольного пользования. 

Различия в характеристиках объектов собственности, а, следовательно,  потребности в определенном 
сочетании факторов производства и определенном способе их применения в ходе пользования объектом для 
оптимизации производственного накопления, обусловливают множественность  форм собственности. Так, в 
рамках национальной экономики на любом этапе её развития взаимодействуют частная форма собственности, 
структура которой  предполагает существование монопольного пользователя  объектом (а в случае его 
перенакопления к собственнику присоединяются владелец и простой пользователь);  общественная 
собственность, в основании структуры которой находится множество монопольных пользователей частью 
объекта (долей, паем), где произошло смещение отношений монопольного пользования на низший уровень и 
делегирование субъектами  монопольного пользования  воспроизводственной функции менеджеру (совету 
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менеджеров), управляющему объектом, который функционирует как единое целое. Конкретными формами 
бытия общественной собственности выступают коллективная, кооперативная и акционерная собственность. 
Структура общинной собственности  базируется на существовании совокупного пользователя объектами 
общинной собственности (в качестве которого выступала община в целом) и  условной реализации статуса 
владельца каждым из членов общины относительно части объекта. Условием реализации этого статуса служило 
членство в общине, сопряженное с несением определенных обязанностей, связанных с большей частью уже с 
неделимым фондом общины. Таким образом, статус субъекта собственности производен от статуса 
совокупного пользователя объектами общинной собственности. И, наконец, государственная собственность 
воспроизводит структуру общинной собственности  по отношению к объектам, находящимся в 
государственной собственности: население страны как совокупный собственник национального достояния 
делегирует воспроизводственную функцию государственным органам, реализуя лишь присвоенческую 
функцию относительно части дохода, получаемого от производительного использования этого достояния. 
Однако в определении конкретной формы собственности, посредством которой оптимизируется использование 
объекта собственности и его накопление, решающую роль играет специфика объекта собственности.            

Рассмотрение отношений интеллектуальной собственности с точки зрения представленной концепции 
собственности предполагает прежде всего анализ особенностей её объектов. Типичным для большинства 
авторов  является выделение трёх основных групп объектов интеллектуальной собственности: объекты 
промышленной собственности (фирменные наименования, патенты на изобретения и промышленные образцы, 
свидетельства на модели, товарные знаки, на право пользования наименованием места происхождения); 
объекты авторского права (научные публикации, сценарии всех видов, хореографические и музыкальные 
произведения, произведения архитектуры, фотографические произведения, все виды карт и программ, и др.), 
ноу-хау как коммерчески ценная, закрытая и охраняемая владельцами информация всех видов (коммерческого, 
технологического, технического, финансового, организационного и др.) [3,  4].  

Приведенная  дифференциация объектов дополняется дифференциацией субъектов, вступающих в 
отношения по поводу создания и производительного использования  объектов интеллектуальной 
собственности: создатели творческих результатов (авторы); собственники этих результатов; экономические 
агенты, непосредственно использующие эти результаты в экономической деятельности;  «третьи» лица, 
получающие неоплаченные выгоды как результат позитивных «внешних эффектов» вследствие 
производительного использования  объектов интеллектуальной собственности, либо несущих потери как 
результат негативных «внешних эффектов» вследствие производительного использования  объектов 
интеллектуальной собственности.  

Совокупность отношений между экономическими субъектами по поводу конкретного объекта и 
составляет сущность интеллектуальной собственности, специфическая форма которых в каждом конкретном 
случае обусловливается особенностями объекта интеллектуальной собственности и, следовательно, 
перспективами производительного его использования и накопления.  Таким образом,  субъектно–объектная 
структура  производства (форма собственности), в решающей степени определяется потребностями 
собственника  объекта в оптимальном его использовании и накоплении. Это общее положение верно и для 
случая, когда таковым является объект интеллектуальной собственности. А поскольку условием реализации 
функций собственника является обеспечение возможности монопольного пользования объектом 
интеллектуальной собственности, то  решающее значение для формирования адекватной формы собственности 
имеет  способ обособления результата интеллектуальной деятельности, или, другими словами,  
институциональный режим, при помощи которого обеспечивается монопольное пользование объектом 
интеллектуальной собственности. 

Результаты интеллектуальной деятельности могут, прежде всего,  использоваться неограниченным 
кругом субъектов одновременно, что не снижает степени ценности потребительских свойств объекта 
интеллектуальной собственности. Далее, в отличие от объектов материального мира результаты 
интеллектуальной деятельности могут использоваться в процессе производства не путем непосредственного 
физического потребления, а путем получения информации (визуального или слухового ознакомления), 
заключенной в объекте интеллектуальной собственности, познания ее и применения в процессе воздействия на 
материальные предметы. Таким образом, возможность неограниченного тиражирования информации как 
способ пользования объектом интеллектуальной собственности может осуществляться одновременно весьма 
широким кругом агентов (гораздо более широким, чем круг пользователей объектами материального мира). 
Получение информации и представляет собой потребление объекта, в том числе и производственное. Однако 
можно владеть информацией и быть собственником соответствующего материального носителя (например, 
дискеты), но при этом не являться собственником объекта, поскольку таковым выступает не материальный 
носитель, а идея, изобретение, творческий результат и др., зафиксированные на нем. 

Специфика отношений интеллектуальной собственности состоит (в отличие от объектов материального 
мира)  в  разграничении объекта немонопольного пользования - владения (который может быть материальным 
носителем), и объекта собственности, т.е., объекта монопольного пользования. Существование такой 
специфики и обусловливает важнейшее значение правового обеспечения монопольного пользования объектом 
(эволюция которых была рассмотрена ранее), ибо только система правовых гарантий может обеспечить 
реализацию имманентных функций собственником объекта и  мотивировать собственника к дальнейшему 
совершенствованию объекта. Отсутствие таких гарантий может повлечь за собой стихийное (применение 
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насилия, мошенничество и др.) отождествление объектов владения и собственности, когда присвоенческая 
функция собственника подлежит реализации владельцем (совокупностью владельцев), что поставит под вопрос 
существование самого института интеллектуальной собственности,  и, следовательно, дальнейшее развитие 
технического прогресса в таком обществе 

В хозяйственной практике выделяются два основных способа обособления результатов 
интеллектуальной деятельности:  

- в режиме патентного или авторского права, института средств индивидуализации [4]; 
- в режиме коммерческой тайны.  
В первом случае  результаты интеллектуальной деятельности  обособляются путем обнародования  

сущностных их характеристик. Чтобы ввести в экономический оборот созданный объект интеллектуальной 
собственности, собственник (фигура которого может совмещаться с фигурой создателя)  распространяет 
информацию о содержании объекта и возможностях производственной его утилизации (формула изобретения - 
для объектов промышленной собственности или форма - для произведений науки, программ ЭВМ). Условием 
такого обособления является предварительная идентификация собственника объекта, т.е., получение 
субъектом монопольного пользования системы правовых гарантий, закрепляющих его статус как субъекта 
монопольного пользования, осуществляющего реализацию всех функций собственника посредством системы 
исключений из доступа к объекту. Происходит, таким образом, правовая фиксация сущностных  характеристик 
объекта собственности и объекта владения, что предшествует производственной утилизации объекта  
интеллектуальной собственности. 

Регламентируя статус собственника и владельца, система правовых гарантий  содержит нормы, 
направленные на предотвращение возможного наступления негативных внешних эффектов и нанесения  
экономического ущерба «третьим лицам» в результате производственного использования объекта 
интеллектуальной собственности. Субъект инновационной деятельности (под которой мы понимаем 
совокупность действий,  направленных на производственное использование объекта интеллектуальной 
собственности с целью извлечения дополнительного дохода - коммерциализацию объекта интеллектуальной 
собственности) независимо от того, является ли он собственником либо наёмным менеджером, помещается в 
«коридор» правовых институтов и норм, где осуществляет пользование объектом в пределах и посредством  тех 
институтов и норм, которые составляют «стены» этого «коридора». 

Обособление ноу-хау не требует обнародования сведений о нем. Напротив, собственник обособляет 
данный экономический ресурс, сохраняя в тайне информацию, составляющую суть ноу-хау. Кроме того, режим 
секретности поддерживает ту степень  редкости, которая необходима и достаточна для превращения блага в 
экономический ресурс. Манипулируя неэластичным предложением данного ресурса в условиях растущего 
спроса, собственник способствует возрастанию ценности ресурса и росту получаемого дохода по мере 
востребованности ресурса.  При таком режиме обособления государство принимает на себя лишь гарантии по 
защите данной информации, то есть, по сути, может защитить собственника только от факта кражи 
информации, доказать который гораздо труднее, чем факт несанкционированного использования объекта 
интеллектуальной собственности. 

Тем не менее, собственник ноу-хау (точно так же, как собственник других новаций) не застрахован от 
возможности создания аналогичного продукта  другими субъектами, которые будут использовать созданные 
продукты параллельно данному ноу-хау,  составляя его собственнику серьезную конкуренцию. Конкурент 
может сохранять свое ноу-хау в тайне, но может и прибегнуть к охране в системе патентного права, что 
существенно осложнит использование данного ноу-хау первым лицом. Неосязаемый (текучий) характер ноу-
хау как объекта интеллектуальной собственности делает  особо уязвимым положение собственника, 
осуществляющего производственное использование этого объекта, и ставит под вопрос возможность 
реализации собственником совокупности имманентных функций. Все это ослабляет позиции собственника, его 
экономическую власть, поскольку потенциально ограничивает его монополию на данную информацию, и, 
соответственно, ущемляет его экономические интересы. 

Субъектами экономических отношений, которые возникают по поводу производственного 
использования объекта интеллектуальной собственности являются: собственник результатов интеллектуальной 
деятельности  (обособленных тем или иным образом в качестве объекта интеллектуальной собственности) и те 
экономические агенты, которые  непосредственно используют эти результаты. Использование объекта 
интеллектуальной собственности  может иметь производственный или коммерческий характер. В первом 
случае объект используется при производстве того или иного продукта, во втором – при продаже 
изготовленной продукции, но в любом случае потребление объекта имеет производительный характер, 
способствуя максимизации получаемого дохода либо немедленно, либо в конкретной временной перспективе. 
В частности, к случаям использования объекта интеллектуальной собственности относятся следующие: [1]: 

- изготовление; 
- применение; 
- импорт/экспорт;  
- предложение к продаже;  
- продажа (любая реализация),  
- иной способ введения в хозяйственный оборот или хранение с этой целью. 
В том случае, когда  автор (создатель) результатов интеллектуальной деятельности и непосредственный 
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пользователь объектом интеллектуальной собственности, реализующий комплекс функций собственника 
(полностью или частично), являются разными фигурами, то, независимо от особенностей процедуры 
обособления результатов интеллектуальной деятельности, отношения интеллектуальной собственности 
усложняются в результате  включения автора результатов интеллектуальной деятельности в качестве 
самостоятельного агента. Идентификация автора в качестве монопольного пользователя, предшествовавшая 
делегированию охранной, воспроизводственной и частично – присвоенческой функций непосредственному 
пользователю, даёт основания для характеристики  статуса последнего как владельческого. Владелец 
осуществляет в полном объёме все функции собственника, кроме присвоенческой,  которая частично остаётся 
за собственником – автором результатов интеллектуальной деятельности. Возможна и полная передача 
пользователю всех функций собственника в обмен на разовое вознаграждение автора, который в этом случае 
теряет статус субъекта отношений интеллектуальной собственности.  

Отсутствие правовых гарантий у автора результатов интеллектуальной деятельности может привести к 
априорному его устранению из системы отношений интеллектуальной собственности. Решающее значение для 
идентификации реального собственника приобретает специфика процедуры обособления результатов 
интеллектуальной деятельности, разграничение объекта собственности и объекта владения (что может стать 
проблематичным на практике), поддержание необходимого режима секретности (относительно ноу-хау). 

Экономическое содержание отношений интеллектуальной собственности обусловливает необходимость 
стоимостной их характеристики. Ценность объекта интеллектуальной собственности, как и ценность других 
экономических ресурсов, производна от ценности конечного продукта, созданного с помощью объекта 
интеллектуальной собственности. Определяющее значение получает, следовательно, степень эффективности 
производительного использования качественных особенностей объекта интеллектуальной собственности и  
максимизация дохода, присваиваемого собственником  и владельцем  (владельцами). Ключевым моментом в 
исследовании отношений интеллектуальной собственности становится, таким образом, выявление сущности и 
особенностей производительного использования объекта интеллектуальной собственности, его 
коммерциализация как неотъемлемой часть экономической реализации отношений интеллектуальной 
собственности. Однако, поскольку условием экономической реализации отношений интеллектуальной 
собственности является уровень развития общественных институтов, анализ сущности и направлений 
коммерциализации необходимо предварить исследованием отношений интеллектуальной собственности в 
контексте функционирования институтов и их изменений, что и составляет одну из задач  дальнейшего 
исследования интеллектуальной собственности. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглядається зміст інтелектуальної власності. Суть інтелектуальної власності складає сукупність 
стосунків між економічними суб'єктами з приводу об'єкту, специфічна форма яких у кожному конкретному 
випадку обумовлюється особливостями об'єкту і перспективами продуктивного його використання і 
накопичення. 
Специфіка стосунків  інтелектуальної власності полягає  в  розмежуванні об'єкту  володіння  і об'єкту власності, 
що обумовлює найважливіше значення правового забезпечення  режиму користування об'єктом, бо лише 
система правових гарантій може забезпечити реалізацію іманентних функцій  (присвоєнчеська, охоронна, 
відтворювальна) власником. Специфіка об'єкту визначає спосіб його відособлення і ідентифікації власника. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматривается содержание интеллектуальной собственности. Сущность интеллектуальной 
собственности составляет совокупность отношений между экономическими субъектами по поводу объекта, 
специфическая форма которых в каждом конкретном случае обусловливается особенностями объекта и 
перспективами производительного его использования и накопления.   
Специфика отношений  интеллектуальной собственности состоит  в  разграничении объекта  владения  и 
объекта собственности, что обусловливает важнейшее значение правового обеспечения  режима пользования 
объектом, ибо только система правовых гарантий может обеспечить реализацию имманентных функций  
(присвоенческая, охранная, воспроизводственная) собственником. Специфика объекта определяет способ его 
обособления и идентификации собственника. 
SUMMARY 
 In the article is examined maintenance of intellectual property. Essence of table of contents of intellectual property 
proper is made by the aggregate of relations between economic subjects concerning an object, the specific form of 
which is in every case stipulated the features of object and prospects of his productive use and accumulation. 
The specific of relations  of intellectual property consists  of  differentiating of object  of domain  and object of 
property, that stipulates the major value of the legal providing  of the mode of using an object, because only the system 
of legal guarantees can provide realization of immanently functions  (prisvoencheskaya, guard, reproduction) an owner. 
The specific of object determines the method of his isolation and authentication of owner. 
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МІЖНАРОДНЕ ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН ЗА 

УМОВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 
 

А.І. Гулей, аспірант, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (м. Київ)   ⋅  
 
Проблематика функціонування міжнародної платіжної cиcтеми, її модифікації, навіть докорінної реформи 

сьогодні, за умов глобальної кризи, не просто поcтає актуальною, але набуває імперативного характеру. Адже 
зміни в умовах міжнародної економічної системи, новації у сфері телекомунікацій змінюють сам спосіб життя, 
ставши причиною повного його перетворення, встановлюючи нові системи фінансових розрахунків, навіть нові 
звичаї і традиції у сфері фінансового обігу.  

Єдиний глобалізований ринок валютно-фінансових ресурсів, безумовно, потенційно може приводити до 
якісного зростання обсягів ліквідності інструментів, що є предметами торгівлі, до збільшення прибутковості, 
помітного зниження обсягів витрат доступу на ринок і торгівлі і підвищення ефективності різик-менеджмента. 
Проте, не дивлячись на перераховані переваги інтеграція ринків акцій гальмується через наявність відмінностей 
в системах законодавства, зокрема корпоративного права, оподаткування, стандартах звітності і навіть 
психології учасників. На подолання таких перешкод на рівні міжнародних валютно-фінансових відносин 
спрямовується діяльність численних міжнародних структур, фінансових організацій.  

Разом з тим, слід визнати, що на практиці такої «ідилії» немає, більше того, дедалі більша кількість 
національних фахівців у різних країнах, учених, міжнародних експертів схиляється до думки про те, що 
насправді має місце непослідовна і недостатньо скоординована макроекономічна політика, недостатньо коректні 
рекомендації та умови, що висуваються з боку провідних міжнародних фінансово-регулятивних структур. 
Зокрема й напередодні глобальної кризи не було прийнято потрібних рішень, не було забезпечено необхідних 
результатів для її відвернення. Ситуацію загострили серйозні упущення в області фінансового регулювання, 
нагляду і контролю і відсутність належної системи спостереження і раннього попередження. Ці регулятивні 
упущення стали причиною здійснення надмірно ризикованих операцій, встановлення непомірно високих цін на 
активи, безвідповідального використання привернутого позикового капіталу і високих рівнів споживання, що 
підстібаються можливістю легкого отримання кредитів і роздутими цінами на активи [1].  

Фактично даною позицією провідні експерти констатують, що така неефективна діяльність провідних 
міжнародних інституцій є фактором небезпеки у глобальному ж масштабі, що вимагає негайного виправлення 
як на міжнародному рівні, так і в масштабах регіонів, міждержавних угруповань. Практично завданнями для 
негайного вирішення проблеми є вироблення принципово інших засад взаємин між МФО та національними 
урядами, особливо за умов поточної кризи.  

На наш погляд, спрощені пояснення сучасної фінансової кризи, які на різних етапах її розгортання 
пропонувалися або висловлювалися, є не тільки недоречними, але й небезпечними, інколи ідеологічно 
спрямованими, оскільки надто «довірливе» ставлення до них може дезорієнтувати в плані проведення 
необхідних практичних дій, і передусім на національному рівні. Так, надто суб’єктно звуженим поставало 
початкове пояснення кризи, яке лунало наприкінці 2008 р. та на початку 2009 р., згідно якого саме погані 
іпотечні позики, що їх було надано американськими фінансовими агентствами, і факт виникнення яких було 
проігноровано ФРС, спричинилися до виникнення чергового фінансового міхура та надалі – панічних настроїв. 
Дещо розширене трактування щодо факторів нестабільності за рахунок сміттєвих облігацій мало «збагачує» 
пояснення причин кризи. Більше того, навіть трактування кризи як «фінансової», навіть «глобально-фінансової» 
має, на наш погляд, занадто звуженість лише на певних її аспектах. Адже сфера фінансів лише пов’язана, але 
функціонально не зумовлює сферу інституційного регулювання, питання кредиту (в найширшому розумінні 
цього терміну у значення довіри).  

Адже важливою причиною нинішньої глобальної кризи є й інституційна незабезпеченість процесів 
відтворення як в національному, так і в глобальному масштабі, впливовість таких інститутів, як МВФ, змістом 
діяльності яких є лібералізація та дерегуляція саме там, і на тих ділянках, де особливо чітко відчувається 
потреба в регулятивних діях, у створенні амортизаторів та стабілізаторів фінансового розвитку.  

Безумовно, не варто ставити під сумнів загальне трактування кризи, згідно якого це – передусім криза 
довіри, яку, в свою чергу, породила криза ліквідності. Втім, як ми й зазначали, криза довіри – це не тільки 
проблема фінансів. Це й проблема ставлення до регулятивної системи, її цінностей, усього механізму 
міжнародного поділу праці. Саме такий підхід враховує наявність множинних напрямів зворотного зв'язку, його 
нелінійність, компліментарність та взаємну суперечливість окремих чинників. Фактично йдеться як про 
                                                           
© Гулей А.І., 2009 
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системну кризу сучасного капіталізму, так і про необхідність встановлення нового світового економічного 
порядку, про що активно казали ще у 70-ті та 80-ті рр., і який стихійно виникатиме саме внаслідок того, що 
криза з особливою силою вдарила по колишніх найбільш успішних країнах-членах глобального елітного клубу.  

Більше того, сьогодні ставляться під сумнів (і вповні справедливо) старі постулати щодо побудови 
капіталізму в умовах інформаційної економіки як системи. Це зокрема ідеї щодо того, що публічна компанія, 
товариство з обмеженою відповідальністю повинні розглядатися як домінуюча та безальтернативна форма 
власності; що ліберальна побудова системи господарства надає більше переваг, ніж трансакційних втрат, що 
головним джерелом фінансування зростання є саме фондовий ринок, що виникнення дірок ліквідності є не 
правилом, а вилученням із правила, що ринок може зумовлювати якщо не експоненціальне, то хоча б стабільне 
арифметичне зростання продуктивності праці і добробуту і в третьому тисячолітті тощо.  

Вважаємо, що не тільки кризові реалії, але й об’єктивні оцінки механізмів прийняття рішень, 
актуалізують потреби у загальному й різкому зниженні ризиків через посилення контролю з боку публічної 
влади.  

Нагальна потреба подолати розрив між «віртуальними» і «реальними» грошима, встановити контроль за 
спекулятивними операціями, генерувати грошові потоки на фондовому ринку у потрібному руслі зумовлюють 
зростання ролі державного контролю.  

Такий державний контроль має базуватися на науковій оцінці тенденцій розвитку міжнародних валютно-
фінансових відносин та механізмів інституційного регулювання. В свою чергу, виявлення особливостей та 
перспектив розвитку валютно-фінансових відносин в умовах сучасних міжнародних інтеграційних процесів та 
інформатизації вимагає уточнення сутності та змісту фінансових систем, тих якісних модифікацій, які 
відбуваються з ними на даному етапі. Країни, що розвиваються, а Україна зараз швидко перетворюється на одну 
з таких країн, причому далеко не найбільш успішних, залежать від політики структур розвинених країн, і 
передусім таких фінансових структур, як МВФ, МБРР, інших міжнародних фінансових організацій. Тому 
вивчення їх практик та підходів має принципове науково-практичне значення й актуальність.  

Фінансова система, як глобального, міжнародного, так і національного, місцево-регіонального рівнів, 
становить собою сукупність фінансових інститутів, передусім фінансових установ держав, суб’єктів фінансових 
відносин, що функціонують в рамках даної суспільно-економічної формації, а також самих цих відносин.  

Міжнародні фінансові інститути, діяльність яких формує реалії національних та фірмових безпекових 
стратегій, це передусім т.зв. «група Світового Банку»: власне Світови банк, або Міжнародний банк 
реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародна асоціація розвитку 
(МАР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК) і Багатобічне агентство з гарантій інвестицій (МАГІ).  

МБРР, згідно власних статутних положень [2], має своїми цілями надання допомоги в розвитку 
економіки країн-членів, а також у структурній перебудові, сприяння приватним іноземним інвестиціям шляхом 
надання гарантій або участі в позиках і інших капіталовкладеннях, що надаються приватними інвесторами, 
сприяння перспективному збалансованому зростанню міжнародної торгівлі і підтримка рівноваги платіжних 
балансів. Об’єднуючи 186 країн-членів та маючи статутний капітал у 142 млрд. дол., Всесвітній банк здійснює 
середньо- і довгострокове кредитування інвестиційних об'єктів в інтересах країн-позичальників в різних 
галузях економіки, а також бере активну участь в підготовці проектів, їх технічному і фінансово-економічному 
обгрунтуванні. Така політика «вмонтовується» в безпекові стратегії країн-членів і адаптується у відповідності 
до конкретних домовленостей, проектів тощо.  

МВФ, як і СБ, є спеціалізованою установою ООН, із штаб-квартирою у Вашингтоні, і вистапає 
провідною міжнародною фінансово-кредитною структурою. В даний час МВФ об'єднує 185 держав, а в його 
структурах працюють 2500 чоловік з 133 країн [3]. Тому саме з цією організацією, членами якого 186 країн 
(зокрема з 1992 р. і Україна), пов’язано вирішення найбільш пекучих проблем міжнародного кредиту і 
відповідних питань валютно-фінансової безпеки. Статутний капітал МВФ, який, разом із залученими коштами, 
становить фінансову базу діяльності МВФ, складає 325 млрд. доларів, що забезпечує для МВФ можливості 
надавати коротко-, а також середньострокові кредитні позики, передусім при дефіциті платіжного балансу 
держави, а також з метою вирішення питань, пов’язаних із зовнішньою заборгованістю та задля т.зв. 
макроекономічної стабілізації.  

Водночас характеристики статутних повноважень МВФ не достатньо для розуміння питань безпекового 
плану, коли йдеться про параметри співробітництва із цією організацією. Адже МВФ (і це зафіксовано в 
офіційних документах) надає кредити країнам-членам лише за умови проведення ними певних змін в своїй 
економічній політиці, яких вимагає ця структура. Адже країна-позичальник, згідно умов надання кредитів, 
зобов'язана погоджувати з Фондом власну програму фінансово-економічної «стабілізації», яка насправді часто-
густо виявляється латанням дірок без міркувань про глобально-конкурентні перспективи. 

Насправді політика МВФ здійснюється без урахування змін в економічному стані в світі та реальних 
потреб країн – членів, і не є відповідним дійсності твердження про те, що в рівній мірі критерії МВФ 
відносяться до всіх країн - членів, і до передових індустріальних, і до тих, що розвиваються, незалежно від 
стану їх платіжного балансу і соціальних систем. Адже для країн-донорів МВФ типовим є витрачання коштів на 
ті потреби, реалізація яких забороняється країнам-реципієнтам. Ліквідація дефіциту платіжного балансу країн - 
членів Фонду – це саме те «завдання», якого не існує стосовно США, Китаю, країн ЄС, і розв’язання якого 
вимагають від країн, що виступають об’єктами пильної уваги експертів МВФ. І той факт, що угоди України, як 
і інших країн з МВФ мають особливе політичне значення, оскільки вони ніби-то слугують орієнтиром для всіх 
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кредиторів і іноземних інвесторів, означає скоріше «повагу» до загальної позиції країн-донорів, ніж реальну 
здатність реципієнтів обстоювати власні стратегічні інтереси.  

Міжнародна Асоціація Розвитку (МАР; (International Development Association – IDA) – це міжурядова 
організація, почала функціонувати в 1960 р., і яка у адміністративному відношенні є філіалом МБРР, але 
юридично та фінансово незалежна від нього. Цілями МАР,  членами якої мають право бути всі країни, що 
входять в МБРР, є всебічний розвиток продуктивних сил і стимулюванні економічного зростання відповідних 
країн, але, на відміну від самого Світового Банку, із «спеціалізацією» на більш пільгових умовах надання 
допомоги, що надається бідним країнам. Формально, саме тому співробітництво з МАР можна розглядати в 
контексті проблематики національної безпеки найбідніших країн.  

Згадана пільговість забезпечується організаційно (наприклад, термін погашення кредитів по лінії МАР 
сягає 50 років із початковим 10-річним пільговим періодом, після якого виплачується по 1% суми боргу на рік 
протягом 10 років і по 3% на рік протягом останніх 30 років), а також завдяки диверсифікованій системі 
фінансування (можна відзначити, що кредитування по лінії асоціації найчастіше здійснюється у формі 
довгострокових кредитів з сумісним фінансуванням або без нього). Отже, зважаючи на пільговість умов і 
потенційний реальний ефект від кредитів МАР, передусім прискорення економічного зростання і 
викорінювання убогості [4; 5], для того, щоб задовольнити фінансові потреби, заінтересованим країнам з 
низькими доходами слід активніше співпрацювати з Асоціацією у намаганнях розширити обсяги фінансування 
розвитку.  

Міжнародна фінансова корпорація (МФК; (International Finance Corporation – IFC) є філіалом Світового 
банку, який було створено в 1956 р. в цілях сприяння приватному підприємництву в країнах, що розвиваються. 
МФК має на меті сприяти міжнародній співпраці у сфері зарубіжних приватних інвестицій шляхом участі в 
наданні приватних позик і в інших капіталовкладеннях, а також в тих випадках, коли є потреба у доповненні 
приватних вкладень власними ресурсами. З точки зору національної безпеки країн-реципієнтів йдеться про 
поєднання водночас приватних (зокрема іноземних приватних коштів, а також коштів міжнародної структури, 
що також «виводить» на безпекову проблематику, тим більше, що, як і МВФ, МФК оперує поняттями зниження 
нерівноваги у взаємних платежах країн-членів, сприяння стабільності курсу валют, погашення кредитів тощо).  

МФК, яка почала функціонувати з 1956 р. з метою збільшення інвестиції в слаборозвинених регіонах, є 
суб’єктом формування багатостороньої системи платежів по поточних операціях, надання відповідних гарантій, 
і у юридичному й фінансовому відношеннях корпорація є автономною по відношенню до МБРР, але 
управляється тими ж радою виконавчих директорів і президентом.  

Особливістю діяльності МФК є ненаціленість на кредитування підприємств в плані надання експортних 
або споживчих кредитів, а концентрація своєї уваги на фінансові підтримці галузі виробництва і переробки 
сировини. Згідно офіційній позиції МФК, такий підхід зумовлюєься тим, що саме ці галузі в найбільшій мірі 
можуть привернути приватний капітал і дати найбільш потужний імпульс розвитку економіки через передачу 
технології, управлінських навиків, підвищення зайнятості і підготовку кадрів. 

Після реформи МФК в 1961 р., яка була здійснена з метою спрощення процедури інвестування коштів у 
акціонерний капітал, було полегшено надання і мобілізацію ризикового капіталу з боку Корпорації для 
інвестування в країнах, що розвиваються. Корпорація стала пропонувати власні проекти і підтримувати ті з них, 
в які вкладала фінансові ресурси. Шляхом гарантійних, а також резервних зобов'язань МФК стала активніше 
сприяти розповсюдженню акцій в цій групі країн, щоб сприяти розміщенню інвестицій і зробити їх 
максимально привабливішими для інших приватних вкладників.  

Важливі безпекові нюанси в діяльності МФК пов’язані з тим, що вона здійснює передавання місцевим 
банкам проектів, які є дуже незначними в економічному відношенні, отримуючи, у свою чергу, ті з проектів, 
які, як виявляється, не під силу профінансувати місцевиму капіталу. Це означає перерозподіл фінансового 
ринку на користь корпорацій, іноземного капіталу (хоча формально предметом «інтересу» МФК є підйом 
економік країн, що розвиваються, сприяння зростанню приватного сектора економік шляхом мобілізації 
капіталу як в цих країнах, так і за їхніми межами, причому головною метою в цьому відношенні є фінансування 
виробничих проектів в країнах, що розвиваються, і активізаціях їхніх фінансових ринків). 

Відзначимо, що традиційно об’єктами експансії МФК є країни Латинської Америки, але дедалі частіше 
увага МФК привертається до країн Азії та Африки. Можливим є і подальше розширення географії 
розповсюдження операцій МФК, зокрема й на країни Центрально-Східної Європи, особливо зважаючи на те, 
що позиковий капітал без урядових гарантій користується «популярністю» саме у деяких держав цього регіону, 
включаючи Україну (тим більше, що діяльність Корпорації стала більш диверсифікованою, і вона почала 
займатис такими справами, як комунальне господарство, туризм, будівництво цементних заводів, виробництво 
целюлози, паперу, хімічних продуктів і добрив). І в даному віношенні не повиннен вводити в оману той факт, 
що Корпорація в принципі не може бути утримувачем контрольного пакету акцій, оскільки її участь в 
акціонерному капіталі компанії не може перевищувати 25% - з одного боку, і цього показника достатньо для 
забезпечення певної політики об’єкта інвестування, а з іншого – ключовим результатом діяльності МФК є 
зростання присутності в економічно слабких регіонах великих міжнародних ТНК, яким, власне, і передаються 
контрольні пакети.  

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ; Multilateral investment guarantee agency – 
MIGA) є ще однією філією Світового банку, що була офіційно створеною в 1988 р. Головною офіційною метою 
агентства є сприяння притоку приватних виробничих інвестицій до країн-членів, що розвиваються. Для цього 
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Агентство здійснює для інвесторів страхування, зокрема довгострокове страхування неекономічних, 
політичних ризиків, ризику, пов’язаних із валютним обміном, цивільними конфліктами тощо. 

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виступає важливим суб’єктом валютно-фінансових, 
інвестиційних відносин. Формально цілями банку є сприяння переходу до відкритої економіки, орієнтованої на 
ринок. Крім того, він ставить собі за мету сприяння розвитку приватного сектору, підприємницької ініціативи в 
країнах Центральної і Східної Європи. Серед інших міжнародних валютно-фінансових організацій ЄБРР 
посідає особливе місто, як структура, яка націлена на реальну участь в інвестиційних проектах, причому 
Україна за допомогою Банку реалізувала чимало корисних проектів.  

Взагалі, на нашу думку, будь-які посилання на неефективність спроб керівних банківських закладів, а 
власне центробанків, інших грошово-кредитних установ впоратися з деструктивними процесами, пов’язаними з 
інфляцією, запобігти небажаним, негативним впливам флуктуацій грошово-кредитних ресурсів, «бідкання» з 
приводу неконтрольованого впливу на грошову масу, спричиненого припливом капіталу, що знаходиться в 
обігу, мають надто неконструктивний та навіть наївний характер. Адже діяльність установ кредитно- 
банківської cфери та тим більше реформування останньої не варто і навіть неможна розглядати ізольовано, у 
відриві від більш широкого кола питань, які пов’язані з реальним сектором, з особливостями та перспективами 
розвитку економіки в цілому.  

Адже питання загального регулювання фінансової сфери, стерилізації зайвої грошової маси, тим більше 
санації системи кредитно-банківcьких закладів, не є об’єктом інтересів та компетенції виключно центробанків 
та міністерств фінансів або аналогічних установ (у суто технічному розумінні таких компетенцій). Насправді 
означені питання стосуються сфери компетенції інституційних систем держав у цілому (більш 
«персоніфіковано» – передусім кабінетів міністрів, контрольованих ними відомств, а також центробанків).  

Результатом таких видів регулятивної активності, які, у випадку правильного поєднання, забезпечують 
синергійний ефект, є досягнення певного рівня глобальної конкурентоспроможності, і передусім у фінансові 
сфері. Саме це означає можливість концентрації на національній території потрібних для ефективного розвитку 
відтворюваних систем економічних ресурсів.  

Слід відзначити, що вияви подібної концентрації зовсім не обов’язково повинні носити «статичний» 
характер і означати концентрацію тих або інших форм власності, коштовностей тощо. Значною мірою така 
концентрація має інститрументально-динамічний характер. Вона пов’язана зокрема із можливістю проводити 
певні операції, забезпечуючи зиск від трансакцій, необхідності в інших гравців світового фінансового ринку 
концентрувати власну діяльність у певних світових фінансових центрах. Історично такими центрами є Лондон, 
Нью-Йорк, Сідней, Сінгапур. Водночас протягом останнього часу відбулося певне перегрупування лідерів. Про 
сказане свідчать дані Таблиці, що наводиться нижче.  

Таблиця 1 
Топ10 фінансових центрів світу 

 
№ Фінансовий центр Значення індексу 
1 Лондон 795 
2 Нью-Йорк 786 
3 Гонконг 695 
4 Сингапур 675 
5 Цюрих 665 
6 Франкфурт 642 
7 Женева 640 
8 Чікаго 637 
9 Токіо 628 
10 Сідней 621 
Джерело: Танасюк М. Лучшие финансовые центры мира / Максим Танасюк. – РБК.Рейтинг // 

http://rating.rbc.ru; The Global Financial Centres Index. – 5. March 2009. – 
www.cityoflondon.gov.uk/economicresearch. - P. 12.  

 
Очевидно, що умови стабільності й ефективності життєдіяльності суспільства, фінансова потужність і 

національна безпека країни, гарантії незалежності держави, характеризуються перш за все станом економіки і 
захищеністю від погроз фінансовій безпеці. При цьому вони досліджувалися переважно економічною наукою, 
тоді як величезний гносеологічний потенціал досліджень у сфері безпеки був задіяний не повною мірою. Більш 
широкий розгляд проблем фінансової безпеки дозволить виявити нові сторони і аспекти вдосконалення 
фінансової політики, державно-інституційного механізму забезпечення фінансової безпеки. 

З міжнародно-економічної точки зору достатньо повно описаним в літературі є таке утворення, як Група 
20-ти, яка була утворена з метою проведення спільних заходів фінансової політики, з особливим акцентом на 
такому важливому аспекті, як уникнення негативних міжнародних вторинних ефектів від заходів, що 
приймаються на національному рівні. Водночас, з безпекової точки зору важливо враховувати, що позитивний 
імпульс, доданий самітами Групи 20-ти (зокрема у відповідності до Комюніке Групи семи, прийнятому в 
лютому 2009 р.) повинен підсилити координацію і співпрацю, забезпечити доступ банківської системи до 
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ліквідності, взагалі забезпечити більш узгоджений підхід до вирішення банківських проблем, виявляти і 
врегульовувати неблагополучні активи, забезпечити подолання конкурентних екстерналій тощо.  

В найбільш розвинутих ринкових країнах тенденції інформатизації фінансової сфери характеризуюстья 
такими явищами, як наявність великої кількості взаємно пов’язаних та реально функціонуючих баз даних 
великих обсягів, що містить диверсифіковану інформацію практично по всіх видах відтворювальної діяльності 
окремих країн, людства в цілому. Сучасні інформаційні системи є виражено проблемно-орієнтованими, але 
одночасно вони забезпечують вихід на усі великі банки даних у відповідності до товарних відносин та 
фінансових зобов’язань нового, інформаційного типу та інтелектуалізації інтерфейсу, інформаційних систем, 
які знаходяться в розпорядженні спеціалізованих структур та користувачів.  

Ключовою умовою стабільності та ефективної життєдіяльності суспільства, досягнення ним глобально-
конкурентного успіху є гарантування безпеки шляхом прискореного інноваційного розвитку. Це пояснюється 
тим, що прогрес економіки є одним із життєво важливих факторів діяльності суспільства, держави і особи, і, 
отже, досягнення національної безпеки буде неможливим без надання динамізму й життєздатності економіки, 
гарантування її міцності при можливих зовнішніх і внутрішніх погрозах. Саме за умови такого динамізму до 
мінімуму зводяться погрози зовнішнього і внутрішнього характеру, а також є можливим забезпечення 
конкурентоздатності економіки, гарантування цілісності території і економічного простору, суверенітету, 
соціальної стабільності, запобігання і вирішення соціальних конфліктів.  
 
РЕЗЮМЕ 
В статті розглядається міжнародне інституційне регулювання валютно-фінансових відносин за умов 
інтернаціоналізації та інформатизації. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматривается международное институциональное регулирование валютно-финансовых отношений 
в условиях интернационализации и информатизации. 
SUMMARY 
In article is considered international institutional regulation exchange-financial relations in condition 
internationalization and informatizations.  
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  

ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Загорельська Т.Ю., старший викладач кафедри обліку і аналізу Придніпровської державної академії 
будівництва та архітектури   ⋅  

 
Сучасна практика управління фінансово-економічною діяльністю управління вітчизняних підприємств 

свідчить, що однією з найбільш поширених причин виникнення фінансової кризи і банкрутства підприємств є 
відсутність ефективної системи управління фінансовою безпекою, тож потреба у її формуванні на 
підприємствах є значною. На вирішення цієї актуальної з практичної точки зору проблеми спрямована значна 
кількість наукових розробок. Проте дослідження питань управління фінансовою безпекою підприємства як 
самостійним об'єктом є відносно новим напрямом наукових досліджень і єдиних підходів до управління нею не 
сформовано. 

Метою статті є встановлення сутності категорій „управління фінансовою безпекою підприємства”, 
„політика щодо управління фінансовою безпекою”, „система управління фінансовою безпекою”; формування 
науково-практичних підходів до управління фінансовою безпекою підприємства; визначення місця управління 
фінансової безпеки в загальній ієрархічній системі управління підприємством, формулювання основних 
складових системи управління фінансовою безпекою підприємства та встановлення зв’язку між ними. 

                                                           
© Загорельська Т.Ю.., 2009 
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Необхідність чіткого визначення поняття „управління фінансовою безпекою підприємства” вимагає 
уточнення сутності категорій „менеджмент” та „управління”, які мають поширене сучасне науково-практичне 
використання, встановлення між ними спільних рис та можливостей застосування кожної саме при забезпеченні 
фінансової безпеки підприємства. 

В цілому категорія „управління” за своєю сутністю та сферами використання є складним і універсальним 
явищем. Тому точне й достатнє визначення поняття „управління” ускладнено. У загальному розумінні під 
управлінням розуміється дія суб’єкта управління щодо забезпечення спрямованості певної діяльності [12, 
с. 836]. У науковій літературі поширене використання управління „як поняття, що характеризує впорядкування 
взаємодії множини елементів або складових природи, суспільства, самої людини” [5, с. 22]. В економічному 
контексті управління визначено як „свідомий цілеспрямований вплив з боку суб’єктів на економічні об’єкти, 
який здійснюється з метою спрямування їх дій та отримання бажаного результату” [13, с. 408]. З позиції 
управління підприємством управління – це діяльність з координації ресурсів підприємства [4]. З точки зору 
забезпечення стабільності діяльності підприємства поширеного застосування набуло антикризове управління 
підприємством, під яким розуміється „управління підприємством в умовах загального економічної кризи”, або 
управління підприємством, спрямоване на попередження банкрутства, або особливу систему управління 
підприємством, яка має комплексний характер та спрямована на подолання чинників, що негативно впливають 
на ефективність підприємницької діяльності [2]. Виходячи з цього, управління – це процес, що характеризує 
свідомий планомірний упорядкований вплив керуючої системи (суб’єктів управління) на керовану систему 
(об’єкти управління) з метою отримання бажаного результату на підставі спрямування їх дій. 

Якщо категорія „управління” застосовується у широкому розумінні по відношенню до будь-яких об’єктів 
та суб’єктів управління, то англійський термін „management” має звужене використання та застосовується саме 
у випадку здійснення управління в організаціях (підприємствах). В інших випадках для визначення 
цілеспрямованих дій використовуються інші терміни. Так, для позначення управління в технічних системах - 
використовують поняття „control” (або „drive” – в процесі управління автомобілем). Якщо йдеться про 
управління на рівні держави або регіону, то використовують термін „govement”. При управлінні людськими 
ресурсами - по відношенню до окремого працівника або групи працівників - використовується категорія 
„administration”. Таким чином, у загальному розумінні сутність категорії „управління” базується на сутності 
категорії „менеджмент” з урахуванням особливостей об'єкту управління. А по відношенню до підприємства і 
його безпеки терміни „управління” і „менеджмент” є синонімами. 

У загальному розумінні сутність категорії „управління” („менеджмент”) є системна сукупність: процесу 
управління (сукупність управлінських функцій); організації управління (організаційної структури та якості 
управлінського персоналу); інформації, яка об'єднує перші дві складові управління в процесі свого 
використання. 

Формування наукового підходу до управління фінансовою безпекою як самостійного об’єкту управління 
обумовлює необхідність виявлення характерних ознак фінансової безпеки підприємства, встановлення її 
особливостей як результату управління при застосуванні існуючих підходів до управління нею, а також 
встановлення їх недоліків і можливостей використання. 

Значна кількість наукових розробок щодо управління фінансовою безпекою підприємства стосується 
використання інструментів фінансового менеджменту. В системі фінансового менеджменту питання 
забезпечення фінансової безпеки розглядаються через призму ефективного управління системою фінансових 
показників та забезпечення стійкості, надійності, незалежності, стабільності фінансового стану підприємства, 
нейтралізацію фінансових ризиків, а також через забезпечення сталого фінансового розвитку підприємства. А з 
позиції ризик-менеджменту увесь цей комплекс проблем фахівцями визначається як питання забезпечення 
фінансової безпеки підприємств [10, с. 235]. В межах цього підходу багато проблемних питань з управління 
фінансовою безпекою підприємства відображаються при розробці фінансової політики підприємства і 
управління фінансами. Одночасно слід зазначити, що на думку фахівців управління фінансами підприємств в 
контексті ризик-менеджменту може здійснюватися з урахуванням класичного, неокласичного та 
неоінституціонального підходів. Проте зростаюча потреба захисту фінансових інтересів підприємства 
обумовила виділення системи фінансової безпеки в загальній системі фінансового менеджменту в самостійний 
об'єкт управління та її подальше становлення в межах комплексного підходу. 

На етапі виникнення та розвитку теорії безпечного функціонування підприємства найбільшого 
поширення серед підходів до управління економічною та зокрема фінансовою безпекою набув інформаційний 
підхід. Він передбачав забезпечення фінансової безпеки через надійність інформаційної системи підприємства, 
збереження комерційної таємниці, мінімізацію розголосу фінансової інформації шляхом проведення 
спеціальних перевірок осіб, що допускаються до роботи з фінансовими документами та недопущення її 
незаконного розповсюдження [11, с. 38]. Проте на сучасному етапі розвитку ринкової економіки інформаційний 
підхід не має достатнього застосування, оскільки не ураховує всіх аспектів проблеми управління фінансовою 
безпекою. Цей підхід є обмежуючим з позиції впровадження реально необхідних заходів із забезпечення 
фінансової безпеки. Одночасно цей напрям забезпечення фінансової безпеки набув розвитку та отримав 
практичне застосування у межах ресурсного підходу, коли інформаційний ресурс розглядається лише як 
елемент цілісної системи ресурсів підприємства. 

З позицій ресурсного підходу фінансова безпека визначається як стан корпоративних ресурсів 
(виробничих, фінансових, людських, інформаційних тощо) та підприємницьких можливостей, який забезпечує 
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їх ефективне використання в поточному періоді та на перспективу з метою забезпечення розвитку підприємства 
[9, с. 90]. 

Деякими науковцями фінансова безпека розглядається в межах ресурсно-функціонального підходу як одна 
з функціональних складових економічної безпеки, що характеризується станом ефективного використання 
корпоративних ресурсів для попередження ризиків та забезпечення стабільного функціонування підприємства. 
На підставі його застосування фінансова безпека підприємства розглядається в наступних аспектах: 
забезпечення адаптації підприємства до змін ринкової кон’юнктури та якості реалізації управлінських функцій 
(планування, облік, аналіз). Проте застосування ресурсно-функціонального підходу на практиці є досить 
обмеженим, оскільки при управлінні безпекою підприємств в межах такого підходу воно ототожнюється 
безпосередньо із забезпеченням самої діяльності підприємства та її ефективністю. 

Одночасно певні дослідники вважають за потрібне управління фінансовою безпекою підприємства лише 
з позиції окремого аспекту його фінансово-економічної діяльності. В межах такого вузькофункціонального 
підходу створюються умови для законності використання ресурсів підприємства [7]. 

Програмно-цільовий підхід до управління фінансовою безпекою підприємства передбачає формулювання 
проблемної ситуації; визначення цільової настанови управління фінансової безпеки (визначення мети, 
постановка завдань) та розробки програм реалізації сформульованої політики 
[9, с. 88]. 

Офіційно визнаним підходом до управління фінансовою безпекою є стаціонарний підхід, його визначено 
в офіційних документах на державному рівні – в рані діючої Концепції (основи державної політики) 
національної безпеки України та чинному документі Стратегії забезпечення національної безпеки України. В 
його межах безпека розглядається „як стан системи означає: незалежність (від зовнішніх впливів), стабільність і 
стійкість, здатність до саморозвитку і прогресу” [8]. Фінансова безпека розглядається як стан об’єкта з точки 
зору його рівня, визначається незалежністю, стійкістю, стабільністю та потребує застосування інструментів 
фінансового менеджменту. Такий підхід до проблем фінансової безпеки на будь-якому рівні управління 
розділяють більша частка як вітчизняних, так і закордонних дослідників [1, с. 12-13] тощо. Проте можливості 
застосування такого підходу на практиці заперечують прихильники динамічного підходу, які вважають, що 
безпека є сукупністю умов функціонування суб’єкта, що контролюється ним [8]. 

В процесів управління фінансовою безпекою цей підхід посилює вагу інституційної складової. В межах 
інституційного підходу до управління фінансовою безпекою підприємства увага акцентується на суб’єктах 
управління. В цьому контексті фінансова безпека характеризується сукупністю фінансових умов, які 
формуються під впливом наявних обсягів фінансових ресурсів; можливостей їх формування та використання 
згідно з нормативно-правовими підставами фінансової діяльності підприємства; механізмами, що забезпечують 
виконання цих норм та правил, а також формалізованими та неформалізованими нормами відносин між 
суб’єктами господарювання [8]. 

Проте певні суперечності в інституціональних відносинах обумовили застосування в управлінні 
фінансовою безпекою неоінституціонального підходу. Він передбачає обов’язкове урахування в процесі 
управлінні інституційних пасток, які характеризують наявність стійких неефективних інституціональних норм 
та правил. Серед них найбільш впливовими на фінансову безпеку підприємства є: оподаткування та 
субсидування суб’єктів господарювання; корумпованість посадових осіб державних органів влади; поширення 
„тіньових” відносин між суб’єктами господарювання тощо [3, с.146-147]. 

В практиці управління фінансовою безпекою підприємства значного розповсюдження набув також 
системний підхід, який виник на підставі вивчення питань безпеки економічних систем з використанням 
дедуктивних методів. Саме цей підхід та особливості застосування інструментів та методів управління 
підприємством в фінансовій науці обумовили виокремлення в системі економічної безпеки підприємства її 
складових, зокрема фінансової безпеки [8]. 

Важливим з точки зору ефективного управління фінансовою безпекою є комплексний підхід, відповідно 
до якого увага зосереджується не лише за окремими напрямами, а на всій системі фінансової безпеки [15, 
с.252]. 

Вартісний підхід до управління фінансовою безпекою підприємства сформувався у межах погляду на 
підприємство як особливий інвестиційний товар, який володіє корисністю та вартістю для інвесторів. Виходячи 
з цього, безперечною ознакою фінансової безпеки підприємства є розмір його вартості. В свою чергу вартість 
підприємства оцінюється не лише як дохід від його діяльності, але й надійність отримання цього прибутку в 
перспективі. Ключовою метою управління фінансовою безпекою підприємства в межах цього підходу є 
максимізація вартості підприємства, а особливістю застосування - бачення перспектив розвитку підприємства 
як ознаки управління його майбутнім [14]. 

Певного поширення на практиці управління фінансовою безпекою підприємства набув й кібернетичний 
підхід, заснований на єдиній схемі управління, характерної для всіх форм і видів управління. Відповідно до 
такого підходу суб'єкт управління виробляє управлінські дії у вигляді команд, сигналів, які передаються об'єкту 
управління. Об'єкт управління сприймає управлінську дію і замінює характер своїх дій відповідно до 
переданого йому управлінського сигналу. Про те, що об'єкт управління сприйняв і відпрацював управлінський 
сигнал, тобто відреагував на управлінські дії, суб'єкт управління дізнається, отримуючи інформацію у вигляді 
зворотного зв'язку. Залежно від змісту цієї інформації суб'єкт управління виробляє нові управлінські дії або 
визнає переданий раніше управлінський сигнал вдалим (правильним). Управління, здійснюване за допомогою 
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зворотного зв'язку, відноситься до замкнутих систем управління. Виходячи з цього, управління – це свідомий 
цілеспрямований вплив суб’єктів управління на керовану систему з метою реалізації нею заданої сукупності 
розпоряджень, що відповідають встановленому алгоритму управління. А можливість удосконалення управління 
фінансовою безпекою пропонується розглядати як процес інтеграції інформаційних технологій та традиційних 
управлінських підходів [15, с. 252]. 

Не виключаючи важливості жодного з підходів та можливостей застосування в практиці управління 
фінансовою безпекою сукупності підходів, авторський підхід до управління фінансовою безпекою 
підприємства зводиться до наступного. Здійснення ефективного управління фінансовою безпекою підприємства 
передбачає застосування поєднання елементів комплексного, стаціонарного, інституційного та 
кібернетичного підходів. Результативність його застосування визначена розумінням фінансової безпеки як 
стану, який залежить від зовнішніх і внутрішніх чинників та одночасно обумовлюється ефективністю 
управління (зберігання, використання) ресурсами підприємства. Цей підхід має значні переваги, які стосуються 
комплексного розуміння найважливіших чинників впливу як на ефективність процесу управління фінансовою 
безпекою підприємства через якість реалізації управлінських функцій, так і на кінцевий результат управління – 
стан фінансової безпеки підприємства. 

Ефективне управління фінансовою безпекою підприємства потребує визначення розуміння „системи 
безпеки підприємства”. Серед дослідників одностайної думки щодо її змісту не існує. Так, під системою 
безпеки підприємства розуміється сукупність знань з теорії безпеки, сформовані політика та стратегія безпеки, 
засоби, методи забезпечення безпеки. Розширює таке розуміння системи безпеки підприємства В. Ірочкін, який 
визначає її як організовану сукупність спеціальних органів, служб, засобів, методів заходів, що забезпечують 
захист життєво важливих інтересів особистості, підприємства, держави від внутрішніх і зовнішніх погроз [6]. 
Розвиваючи погляди дослідників на побудову систему безпеки підприємства, Л. Донець свідчить, що 
формування системи безпеки і насамперед створення її органів (суб'єктів) залежить від розмірів підприємства, 
його економічних, фінансових, виробничо-технічних, інформаційних, інтелектуальних, професійних, 
організаційних і інших можливостей. 

Характеризуючи систему безпеки підприємства, слід підкреслити, що система безпеки підприємницької є 
особливою для кожного підприємства та залежить від значної кількості чинників здійснення підприємницької 
діяльності - рівня розвитку і структури виробничого потенціалу, ефективності його використання і 
спрямованості виробничої діяльності, кваліфікації кадрів, виробничих зв'язків підприємства, конкурентного 
середовища, ризикованості виробництва тощо. 

Управління фінансовою безпекою органічно входить в загальну систему управління безпекою 
підприємства та є однією з його функціональних підсистем, що забезпечують реалізацію управлінських рішень 
переважно у фінансовій сфері його діяльності. Місце управління фінансовою безпекою в загальній ієрархічній 
системі управління підприємством представлене на рис.1.1. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Рис. 1.1. Місце управління фінансовою безпекою в загальній 
ієрархічній системі управління підприємством 

 
Політика підприємства щодо управління фінансовою безпекою підприємства є комплексом 

взаємопов’язаних управлінських рішень на всіх рівнях вертикальних і горизонтальних фінансового 
менеджменту, вбудованих у загальну систему управління підприємством. В той же час, виступаючи носієм 
фінансових заходів забезпечення ефективного розвитку підприємства, фінансова безпека є об'єктом його 
економічного управління, що покладається на відповідні фінансові служби. 

Управління фінансовою безпекою визначається:  
по-перше, керованістю сукупності матеріальних, фінансових, інформаційних, людських ресурсів тощо, 

спрямованою на ухвалення ефективних управлінських рішень в цій області;  
по-друге, якістю людських ресурсів (власників підприємства, працівників управлінського персоналу 

підприємства), що забезпечують динамізм, варіативність та якість ухвалення управлінських рішень; 
по-третє, якістю організаційної структури як системної сукупності стосунків і взаємозв'язків між 

складовими організаційної структури та фахівців. 
Управління фінансовою безпекою є одночасно і процесом, в ході якого реалізуються відповідні 

управлінські функції, і системою, яка здійснює ці функції. Елементом, що об'єднує ці складові управління, є 
інформація. Таким чином, сутність управління фінансовою безпекою в загальному розумінні є системною 
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Управління підприємством 
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сукупністю трьох складових: безпосередньо фінансово-економічного управління, організації управління та 
інформації. 

Систему управління фінансовою безпекою можливо визначити як сукупність взаємопов’язаних та 
взаємодіючих елементів фінансово-економічного управління, яка складається з двох підсистем - управляючої та 
керованої. Управляюча підсистема здійснює управлінський вплив, а керована є її об’єктом. 

Під суб'єктом управління розуміється система, що управляє, як сукупність органів управління. Сучасна 
практика фінансового менеджменту дозволяє виділити три основні групи суб’єктів управління фінансовою 
безпекою підприємства - власників підприємства, менеджерів широкого профілю та функціональних 
фінансових менеджерів, сукупність організаційних структур управління. Оскільки управління в системі безпеки 
господарюючих суб'єктів будується за ієрархічним принципом, то суб'єкт управління може бути об'єктом для 
органу більш високого рівня. 

Керована підсистема представлена об’єктами управління та об'єднує: 
фінансово-економічна діяльність підприємства, фінансово-економічні відносини та процеси, які 

стосуються реалізації фінансово-економічних інтересів підприємства; 
структурні елементи системи фінансової безпеки (фінансово-економічні інтереси та пріоритетні 

фінансові інтереси; ризики, загрози і небезпеки, які негативно впливають або потенційно можуть впливати у 
майбутньому на фінансові інтереси підприємства; чинники, що обумовлюють їх виникнення та розвиток); 

працівники та колективи працівників, які діють відповідно до правил, наказів та інструкцій, виданих 
суб'єктами управління. 

Управління фінансовою безпекою передбачає: 
захист фінансових інтересів суб’єктів господарювання; 
управління його фінансовою діяльністю; 
попередження виникнення та розвитку загроз фінансовій безпеці, зниження ступеню їх негативного 

впливу; 
управлінням фінансовими ризиками; 
урахування альтернативних шляхів забезпечення безпеки підприємств шляхом застосування фінансових 

інструментів, затверджених Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти" та 
методів фінансового аналізу і оцінки фінансового стану підприємства з використанням порогових значень 
показників. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статті проаналізовано науково-практичні підходи до управління фінансовою безпекою підприємства; 
встановлено сутність категорій „управління фінансовою безпекою підприємства”, „політика щодо управління 
фінансовою безпекою”, „система управління фінансовою безпекою”; сформовано авторський підхід до 
управління фінансовою безпекою підприємства; визначено місце управління фінансової безпеки в загальній 
ієрархічній системі управління підприємством, сформульовано основні складові системи управління 
фінансовою безпекою підприємства та встановлено зв’язок між ними. 
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализированы научно-практические подходы к управлению финансовой безопасностью 
предприятия; установлена сущность категорий „управление финансовой безопасностью предприятия”, 
„политика предприятия в области управления финансовой безопасностью”, „система управления финансовой 
безопасностью”; сформирован авторский подход к управлению финансовой безопасностью предприятия; 
определено место управления финансовой безопасности в общей иерархической системе управления 
предприятием, сформулированы основные составляющие системы управления финансовой безопасностью 
предприятия и установлена связь между ими. 
SUMMARY 
In the article the going is analysed near a management financial safety of enterprise; essence of categories is set 
„management, „politics of enterprise, financial safet|crashworthinessy of enterprise” in area of management financial 
safety”, „control system by financial safety”; the author going is formed near a management financial safety of 
enterprise; the place of management of financial safety is certain in general hierarchical control system by an enterprise, 
basic making control system by financial safety of enterprise is formulated and connection is set between them. 
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ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОМОГОСПОДАРСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА 
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ 

 
Т.О. Кізимa., Тернопільський національний економічний університет   ⋅  
 

Вступ. Важливою характеристикою податкової політики держави є рівень податкового навантаження на 
платників податків. Проблеми визначення податкового навантаження тривалий час перебувають у полі зору 
вітчизняних та зарубіжних учених. Зокрема, питання впливу податкового навантаження на економічну 
активність і доходи платників податків були предметом наукових досліджень на початку минулого століття. Їм 
присвячені праці К. Брауера, Е. Селігмана, П. Гензеля, П. Мікеладзе. Подальший розвиток цих досліджень у 
контексті визначення сутності і величини надлишкового податкового тиску було здійснено в межах теорії 
оптимального оподаткування А. Гарбергером, П. Самуельсоном, Дж. Стігліцом та іншими вченими.  

Теоретичні основи сучасних наукових підходів до визначення та оцінки важкості податкового 
навантаження в Україні, причин та наслідків його нерівномірного розподілу між суб’єктами господарювання 
висвітлені в роботах вітчизняних учених В. Андрущенка, В. Вишневського, І. Луніної, А. Соколовської, В. 
Федосова та інших. Проте спеціальні дослідження, присвячені проблемам визначення податкового 
навантаження на домашні господарства, в Україні, на жаль, відсутні. Цим і обумовлена актуальність теми 
нашого наукового дослідження. 

Метою статті є критичний аналіз основних теоретичних підходів щодо оцінки податкового 
навантаження, розроблення методики визначення податкового навантаження на вітчизняні домогосподарства та 
оцінка його оптимальних меж.      

Виклад основного матеріалу. В економічній літературі під податковим навантаженням розуміють 
фінансове поняття, яке характеризує (у відносному вимірі) ту частину виробленого і розподіленого суспільного 
продукту (доданої вартості), котра розподіляється і перерозподіляється на користь держави за допомогою 
механізмів оподаткування. Загальне податкове навантаження оцінюється і розподіляється як за елементами 
валової доданої вартості (прибуток, оплата праці, амортизація), так і за сферами, галузями та окремими 
платниками податків на основі певних принципів. 

Переважно виділяють два основних підходи до розподілу податкового навантаження в економіці: 
принцип отриманих благ (вигід) та принцип платоспроможності [1, 124-125]. 

Перший підхід, у свою чергу, передбачає два способи розподілу податкового навантаження. За одним із 
них, домашні господарства і підприємці мають купувати державні суспільні послуги таким же чином, як і 
звичайні товари та послуги на ринку. Відповідно, податкове навантаження повинно розподілятися серед різних 
суб’єктів залежно від обсягу споживаних ними суспільних благ. Однак на практиці буває надзвичайно важко 
встановити пряму еквівалентну залежність між величиною сплачених конкретною особою податкових платежів 
і обсягом отриманих нею суспільних благ та вигід. Скажімо, практично неможливо застосувати ринковий 
принцип безпосереднього отримання благ окремими фізичними чи юридичними особами від національної 
безпеки і оборони, діяльності служб державного правового захисту, пожежної охорони тощо. В таких ситуаціях 
варто застосовувати принцип рівного (пропорційного) розподілу податкового навантаження між суб’єктами, 
сферами та галузями економіки.  
                                                           
© Кізима Т.О., 2009 
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Проте, з якої б точки зору не розглядався принцип отриманих благ (вигід) при розподілі податкового 
навантаження, його застосування більшою чи меншою мірою зводиться до платоспроможності суб’єкта. 
Наприклад, позбавлене будь-якої логіки та економічного змісту обкладання податками малозабезпечених 
верств населення для фінансування державної соціальної підтримки цих же категорій населення або ж 
змушування безробітних платити податки для фінансування їм виплат допомог по безробіттю. Саме тому при 
розподілі податкового навантаження має враховуватися принцип платоспроможності, який передбачає, що 
тягар податків повинен ставитися в пряму залежність від фінансових можливостей, величини отримуваних 
доходів і рівня добробуту платників, тобто від їх реальної можливості сплатити у повному обсязі та в 
установлені терміни податки і збори згідно чинного законодавства. 

На концепції платоспроможності в основному вибудувані податкові системи країн, у яких превалюють 
прямі податки подоходного типу (наприклад, податкова система США). Справедливо вважають, що «цінність» 
суми, стягненої у вигляді податків, для бідної людини є значно вищою за «цінність» такої ж суми податків для 
багатої людини, оскільки перша витрачає свій дохід на найнеобхідніші товари і послуги, а друга – ще й на 
предмети розкоші. Тому з метою збалансування втрат від сплати податків бідними і багатими громадянами 
застосовується принцип розподілу податкового навантаження залежно від величини отримуваних платниками 
податків доходів. Такий підхід безпосередньо реалізується при подоходному оподаткуванні шляхом 
встановлення неоподаткованого мінімуму доходів громадян, мінімальної податкової ставки і шкали 
прогресивних ставок; при майновому оподаткуванні шляхом врахування в податкових ставках умовної 
дохідності майна та застосування неоподатковуваного мінімуму його вартості. Ставки інших податків (у тому 
числі й непрямих) у кінцевому підсумку, хоча б й опосередковано, також повинні враховувати 
платоспроможність платника. Адже фактично основним носієм тягаря непрямих податків стають, як правило, 
кінцеві споживачі товарів і послуг (переважно населення і державні установи, які не мають можливості далі 
перекладати податки на інших суб’єктів). Наприклад, в Україні (як практично й в інших країнах світу) тягар 
непрямих податків розподіляється приблизно в таких пропорціях: населення (домашні господарства) – близько 
70%, державні установи і організації, які надають безплатні послуги населенню – 12-15%, виробники 
(підприємства) – 15-17%.  

Теоретично розподіл податкового навантаження на основі принципу платоспроможності виглядає більш 
обґрунтованим і справедливим. Однак на практиці при його застосуванні виникає ряд запитань: як вистачити 
ступінь багатства і в скільки разів багата людина повинна платити більше за бідну, якими міркуваннями 
послуговуватися для оцінки диференціації податків тощо. Однозначних і єдино вірних відповідей на ці та ряд 
інших запитань, які торкаються оцінки можливостей індивідуумів сплачувати податки, на жаль, не знайдено і 
по сьогоднішній день. Тому на практиці вирішення зазначених проблем переважно будується на емпіричному 
підході, який враховує пріоритети соціально-економічної політики держави, політичну ситуацію та потреби 
уряду у фінансових ресурсах. 

Таким чином, при розподілі податкового навантаження для забезпечення рівності і справедливості в 
оподаткуванні розвинені країни світу більшою або меншою мірою застосовують обидва підходи.  

У найзагальнішому вигляді податкове навантаження визначають як відношення податкової маси до 
базового показника (валовий внутрішній продукт; валова (чиста) додана вартість; а також складові елементи 
цих показників: амортизація, оплата праці, прибуток; особисті доходи), як правило, у відсотках. Чим вищим є 
податкове навантаження, тим менше доходів залишається у підприємств і населення для виробничого, 
соціального та особистого споживання, і тим більша частина вартості створеного продукту концентрується у 
державному бюджеті та позабюджетних фондах. І навпаки. Податкове навантаження визначають як за усією 
сукупністю встановлених податків і зборів, так і за окремими їх групами і видами, а також для сукупного 
податкоплатника та окремих груп платників (юридичні й фізичні особи), за галузями і сферами діяльності 
тощо. 

Рівень податкового навантаження показує ступінь централізації ВВП та його складових частин, яка, з 
однієї сторони, є відображенням суб’єктивних  монопольних дій уряду, а з іншої сторони, віддзеркалює 
об’єктивні ринкові закономірності, особливості економічної моделі і досягнутий рівень соціально-економічного 
розвитку країни. 

Загальновідомо, що надмірний тягар податкового навантаження пригнічує ринкову економіку, не дає 
можливості нормально функціонувати підприємствам та знижує добробут громадян. Емпіричні дослідження, 
проведені на основі використання інформації про макроекономічні показники країн-членів ОЕСР, показали, що 
зниження податкового коефіцієнту (англ. «tax ratio») – показника частки сплачених податків у ВВП – на 10 
відсоткових пункти обумовлює щорічне зростання ВВП в межах від 0,5 до 1 відсоткового пункту [2, 2]. І 
навпаки, надмірно низький рівень податкового навантаження не дозволяє державі повною мірою виконувати 
свої функції по забезпеченню населення і господарюючих суб’єктів необхідними суспільними благами.  
Тому для вирішення цієї дилеми потрібно вийти на певний оптимальний рівень податкового навантаження, 
який би враховував одночасно і суспільні, і державні, і приватні (особисті) інтереси. Для цього необхідно, у 
першу чергу, точно оцінити реальне податкове навантаження на основі якісної, об’єктивної і справедливої 
методики його обчислення, визначити податкові межі і оптимум, після чого здійснити порівняльний кількісний 
і структурний аналіз відповідності або невідповідності фактичного рівня податкового навантаження 
оптимальним параметрам. 
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У згаданому контексті звертаємо увагу на ту обставину, що доволі часто під податковим навантаженням 
(тиском, тягарем, пресом) розуміють вплив на відповідних суб’єктів лише податкових важелів (які складають 
тільки частину цього тягаря). Така позиція є не зовсім правомірною, оскільки податковий тиск здійснюється на 
чотирьох основних рівнях: 

- тиск безпосередньо податкових важелів; 
- тиск усієї сукупності податків, зборів і платежів; 
- використання платниками різного роду преференцій (пільг, пільгових кредитів, дотацій), завдяки чому 

відбувається перерозподіл податкового навантаження від одних платників до інших; 
- використання податкової техніки, за якої посилюється тиск на платника (скажімо, авансові платежі, що 

передбачають сплату податку платником ще до моменту одержання результатів його діяльності; час, 
затрачений на ведення обліку, тощо) [3, 2]. 
 А. Соколовська, стверджуючи, що податковий тягар передбачає «дослідження ефектів явного і 
неявного впливу податків на добробут їх платників», при розрахунку податкового тягаря також пропонує, окрім 
суми сплачених податків, враховувати «витрати на сплату податків (ведення обліку, оплату послуг 
консультантів тощо)» [4, 7].  
 Аналогічних поглядів притримується і Х. Розен, який зазначає, що фактичний рівень оподаткування 
залежить не лише від особливостей податкового режиму (наприклад, наявності податкових пільг), але й від 
багатьох соціально-економічних факторів, які впливають на розмір податкової бази (інфляція, прямі та непрямі 
затрати на виконання податкового законодавства, перекладання податкового навантаження тощо) [5, 398].  
 Саме тому однією з найбільш прогресивних методик розрахунку податкового навантаження визнано 
методику, запропоновану Світовим Банком, згідно з якою експерти оцінюють рейтинги країн за декількома 
показниками: кількістю податкових платежів; часом, необхідним для розрахунку та сплати податків; загальною 
(сумарною) ставкою оподаткування. Так ось, за результатами досліджень Світовий Банк оголосив українську 
систему оподаткування однією з найобтяжливіших у світі (177 місце зі 178) [3, 3], а за рівнем податкового 
навантаження Україна посіла 147 місце в рейтингу (загальна податкова ставка в Україні у 2008 році становила 
58,4%; кількість податкових платежів в рік – 99; час, що витрачається платниками на розрахунок і сплату 
податків – 848 год/рік) [3, 4]. Таке низьке місце в рейтингу Україна посіла, навіть не зважаючи на те, що 
податковий коефіцієнт (відношення усіх сплачених податків і соціальних відрахувань до величини ВВП) є в 
Україні невисоким (31,6%) та ставить її на один щабель поруч з такими державами як Японія (25,8%), США 
(26,4%), Ірландія (28,4;), Туреччина (31,1%), Австралія (31,5%), Росія (33,8%) Португалія (33,9%),  [3, 4].          
На жаль, мусимо констатувати той факт, що існуюча в Україні методика розрахунку податкового навантаження 
не повністю відповідає світовим вимогам. Як правило, податкове навантаження найчастіше визначають як 
частку (у відсотках) фактичних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних цільових 
фондів у валовому внутрішньому продукті, тобто 

%100×=
ВВП
ФпнПН ,                                                       (1) 

де:  ПН – податкове навантаження; 
       Фпн – фактичні податкові надходження до бюджетів усіх рівнів і позабюджетних цільових фондів; 
       ВВП – валовий внутрішній продукт країни. 

Показник частки сплачених податків у ВВП (податковий коефіцієнт) використовують з метою 
здійснення міжнародного порівняльного аналізу податкового навантаження, проте він не дає повного і 
об’єктивного уявлення про реальне податкове навантаження і тому, на нашу думку, не є придатним для 
визначення пріоритетів ефективної податкової політики в Україні й вимагає подальшого коригування. 

По-перше, у чисельнику показника податкового навантаження повинна бути відображена сума усіх 
нарахованих, а не сплачених у бюджет та позабюджетні цільові фонди податків і обов’язкових зборів, адже на 
платника реально впливає не стільки тягар податків, які він уже сплатив, скільки тягар податкових платежів, які 
згідно чинного законодавства він повинен сплатити. Методично суму нарахованих податків можна визначити 
шляхом додавання сум податкових платежів, які фактично надійшли до бюджетів усіх рівнів і позабюджетних 
цільових фондів та заборгованості по податках і зборах. Остання продовжує «давити» на платників, оскільки 
має бути обов’язково погашена ними, а у разі непогашення поступово переходить на наступні звітні періоди, 
зростаючи на величину податкових санкцій. 

На наш погляд, при розрахунках податкового навантаження використання ВВП як базового показника 
також є недостатньо обґрунтованим, оскільки завищує фактичну величину доходів для оподаткування. По-
перше, ВВП синтезує у собі всю сукупність доходів в економіці, включаючи й амортизацію, яка не повинна 
бути джерелом сплати податків, адже її економічне призначення полягає у фінансуванні витрат на відновлення 
зношеного майна. По-друге, до складу ВВП входять непрямі податки і внески на соціальне страхування, які 
також не можуть бути джерелом сплати податків. Тому врахування амортизації та непрямих податків у цьому 
базовому показнику завідомо знижує реальний тягар податків по відношенню до дохідних джерел їх сплати. 

Інколи при визначенні податкового навантаження показник ВВП збільшують на частку так званого 
«тіньового сектору», що також не є виправданим, оскільки ця частина економіки взагалі не платить жодних 
податків, тому її включення при розрахунку податкового навантаження до базового показника також штучно 
занижує фактичне податкове навантаження. 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 251

Зважаючи на зазначене вище, як базовий показник для визначення податкового навантаження вважаємо 
за доцільне використовувати національний дохід (ВВП, зменшений на величину амортизаційних відрахувань та 
непрямих податків). 

Отже, у розгорнутому вигляді уточнена формула матиме вигляд: 

%100)(
×

+
=

НД
ЗпФпнПН ,                                          (2) 

де:    ПН – податкове навантаження; 
        Фпн – фактичні податкові надходження до бюджетів усіх рівнів і позабюджетних цільових фондів; 
        Зп – заборгованість по податках і зборах; 
        НД – національний дохід. 

Використовуючи описані вище підходи, податковий тиск можна також розраховувати на окремі 
елементи валової доданої вартості: оплату праці (з урахуванням страхових внесків), на валовий прибуток в 
економіці (з урахуванням амортизації), на прибуток та інші змішані доходи в економіці (без амортизації). При 
цьому в чисельнику мають відображатися лише ті нараховані податки і збори, джерелом сплати яких є 
відповідний базовий показник. Скажімо, з оплатою праці пов’язані такі податки, як податок з доходів фізичних 
осіб, внески у фонди соціального страхування, інші податкові платежі, які сплачують фізичні особи (податок з 
власників транспортних засобів, плата за землю тощо). 

Переважно податкове навантаження на громадян асоціюється лише з податком на доходи фізичних осіб 
та іншими податками, які населення сплачує безпосередньо зі своїх доходів. Однак реальна ситуація є дещо 
іншою. На доходи фізичних осіб здійснює вплив не лише тягар прямих особистих податків, але й тягар 
непрямих податків, які населення сплачує, купуючи товари і послуги за роздрібними цінами. Загальновідомо, 
що непрямі податки за допомогою цінового механізму перекладаються в основному на кінцевого споживача 
(населення, а також державні установи і громадські організації, що надають безплатні послуги населенню). 
Експерти частку непрямих податків, які сплачує населення як основний кінцевий споживач, оцінюють в 
середньому на рівні 60-70%.  

Таким чином, для більш точної оцінки фактичного податкового навантаження на населення доцільно 
використовувати формулу: 

%100)(
×

×++
=

ГДн
КнпНПЗпФпнПНн ,                                      (3) 

де: ПНн – податкове навантаження на громадян; 
      Фпн – фактичні податкові надходження від фізичних осіб до бюджетів усіх рівнів і позабюджетних цільових 
фондів; 
     Зп – заборгованість населення по податках і зборах; 
     НП – сума непрямих податків; 
     Кнп – коефіцієнт частки непрямих податків, які сплачує населення (0,6-0,7); 
     ГДн – грошові доходи населення (оплата праці, доходи від підприємницької діяльності, дивіденди, проценти, 
орендна плата, державні соціальні трансферти тощо). 
Керуючись означеними вище підходами, для розрахунку податкового навантаження на домашні господарства 
пропонуємо використовувати наступну формулу: 

%100×
×

×
++

=
ГДдг

Кчдг
Чн
КнпНПЗпФпн

ПНдг ,                                (4) 

де: ПНдг – податкове навантаження на домашнє господарство; 
      Фпн – фактично сплачені членами домашнього господарства податки до бюджетів усіх рівнів та внески до 
позабюджетних цільових фондів; 
      Зп – заборгованість членів домашнього господарства по податках і зборах; 
      НП – сума непрямих податків; 
      Кнп – коефіцієнт частки непрямих податків, які сплачує населення (0,6-0,7); 
      Чн – чисельність населення країни; 
      Кчдг – кількість членів домашнього господарства; 
      ГДдг – грошові доходи домашнього господарства. 

До податків, які сплачують домашні господарства, належать прямі податки (податок з доходів фізичних 
осіб, внески на соціальне страхування, податок з власників транспортних засобів, плата за землю, державне 
мито, податок на промисел тощо) і непрямі податки (ПДВ, акцизні збори, мито). Безумовно, точно визначити 
величину сплачених непрямих податків одним або усіма членами домашнього господарства не можливо, тому 
для розрахунку цього показника доцільно використовувати усереднений щорічний показник, який 
розраховується як відношення величини непрямих податків, що поступили у зведений бюджет України за рік 
до чисельності населення за цей же період (див. табл. 1). 
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                                                                                                 Таблиця 1 
Суми надходжень непрямих податків до зведеного бюджету України в розрахунку на 1 людину у 2006-

2008 роках* 
 2006 2007 2008 

ПДВ, млн. грн. 50 423,8 59 382,8 92 082,6 
Акцизи, млн. грн. 8 722,3 10 567,7 12 783,1 
Ввізне мито, млн. грн. 7 065,5 9 588,9 11 932,8 
Чисельність населе-ння, 
млн. чол. 

46,646 46,373 46,144 

Сума непрямих по-
датків, що припадає на 1 
людину, грн. 

1 419 1 715 2 531 

* Розраховано автором на основі даних Міністерства фінансів України (http://www.minfin.gov.ua) і 
Держкомітстату України (http://www.ukrstat.gov.ua)   
 
 Як видно з таблиці, на одного жителя України у 2006 р. в середньому припадало 1 419 грн. сплачених 
непрямих податків, у 2007 р. – 1 715 грн., у 2008 р. – 2 531 грн., що є доволі значною сумою. А якщо взяти до 
уваги той факт, що в середньому українська сім’я складається із трьох-чотирьох чоловік, то сума сплачених 
домашнім господарством непрямих податків сягатиме 10 тис. грн. на рік. 
 Тому для того, аби хоча б частково зменшити тиск непрямих податків на малозабезпечених громадян, 
вважаємо за необхідне звернутися до досвіду зарубіжних країн, де ставки непрямих податків (зокрема, податку 
на додану вартість) є диференційованими (за зниженими ставками оподатковуються товари першої 
необхідності, за підвищеними – предмети розкоші, за основною ставкою – решта товарів і послуг).   
 Хочемо звернути увагу також і на таку характерну особливість вітчизняної податкової системи як 
нерівномірний розподіл податкового навантаження між двома основними факторами виробництва – працею і 
капіталом. Дослідженням оподаткування доходів від основних факторів виробництва займалися багато 
зарубіжних учених: Е. Мендоза (у співавторстві з А. Разіном і Л. Тезарем), Л. Джарасс і Г. М. Обермаір, Д. Кері 
та Г. Чилінгуріан. Серед вітчизняних учених виділимо Н. Фролову, яка на основі критичного аналізу 
методологічних підходів зазначених вище авторів спробувала розрахувати ефективні ставки оподаткування 
доходів від праці та доходів від капіталу для України [6]. Науковець стверджує, що саме податки на доходи від 
праці (податок на доходи найманих працівників, обов’язкові внески до фондів соціального страхування) 
забезпечують більше половини сукупних податкових надходжень в Україні, тоді як податки на доходи від 
капіталу (податки на власність, плати за ліцензії та торговий патент на деякі види підприємницької діяльності, 
частина податків з доходів фізичних осіб (зокрема, у вигляді виграшів, призів, дивідендів і роялті), а також з 
доходів фізичних осіб від підприємницької діяльності) – лише п’яту частину [6, 24].  
 За розрахунками Н. Фролової, у 2004 році ефективна ставка оподаткування доходів від праці становила 
32,2%, а відповідний показник для капіталу – 17,5%. А згідно теорії добробуту, величина податків на доходи від 
праці здійснює вплив на вибір індивіда між збільшенням трудових зусиль (ефектом доходом) та заміною праці 
на відпочинок (ефект заміщення). Економісти вважають, що в сучасних умовах домінуючим все-таки 
залишається вплив ефекту доходу, оскільки сукупна пропозиція праці на ринку є доволі нееластичною. 
Особливо відчутним такий вплив спостерігається в країнах з високою диференціацією доходів, де незважаючи 
на збільшення податкового навантаження, пропозиція праці не зменшується, тому більший податковий тягар 
припадає на працівників, які одержують меншу заробітну плату [6, 25].  В економічно ж розвинених країнах  
уряди, спонукаючи індивідів більше працювати і менше «споживати» дозвілля, вдаються до застосування 
«правила Корлетта-Хейга» [7], згідно з яким товари і послуги, взаємозамінні по відношенню до дозвілля, 
оподатковуються за меншими податковими ставками, ніж товари і послуги, взаємодоповнювані з дозвіллям 
(скажімо, субсидуючи вартість приміського сполучення, уряд може одночасно вдаватися до підвищеного 
оподаткування гірськолижного спорядження). 
 Тому з метою оптимального збалансування оподаткування різних факторів виробництва в Україні 
вважаємо за доцільне, окрім низки інших першочергових заходів, здійснювати також поступове перекладання 
податкового навантаження на такий важливий фактор виробництва як природні ресурси. В Європі останніми 
роками намітилася тенденція до посилення ролі природної ренти у формуванні доходів держави. Згідно з 
Директивою про реструктуризацію Концепції ЄС з питань оподаткування енергоносіїв та електроенергії (2003 
р.), посилення податкового навантаження на природні ресурси має компенсувати втрати бюджету від зниження 
рівня оподаткування доходів від праці та доходів від капіталу [6, 28]. До того ж, податки на землю є найбільш 
нейтральними, оскільки не викривлюють поведінку економічних суб’єктів і створюють умови для більш 
ефективного природокористування.                      
 Висновки. За результатами аналізу основних теоретико-прагматичних аспектів податкового 
навантаження на домашні господарства, можна зробити ряд висновків, пов’язаних із пріоритетами сучасної 
податкової політики в Україні. 
По-перше, вважаємо за доцільне довести загальне податкове навантаження на домашні господарства до 
оптимальних параметрів. Оскільки жодних розробок вітчизняних учених, котрі б стосувалися цієї проблеми, у 
досліджених нами джерелах ми не знайшли, пропонуємо звернутися до напрацювань зарубіжних науковців. 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 253

Зокрема, лауреат Нобелівської премії Дж. Мерлі, який отримав цю нагороду за цикл робіт з прикладних 
проблем оподаткування, прийшов до висновку, що нейтралізувати дестимулюючий вплив оподаткування на 
економічну активність і трудові зусилля працівників можна за умови, що максимальна податкова ставка не 
повинна перевищувати 20% для всіх платників без винятку. Американський економіст Ф. Тейлор зазначав, що 
оподаткування на рівні 25% національного доходу і вище спричиняє інфляційний ефект, а тому є небажаним. 
Німецький учений Ф. Неймак стверджував, що існує політична межа оподаткування (близько 25% 
національного доходу), перевищення якої починає надто дратувати виборців; і економічна межа (близько 33-
35% - так званий «ефект Лаффера»), перевищення якої веде до зменшення податкових надходжень у бюджет. 
Тому беручи до уваги напрацювання згаданих науковців, зазначимо, що оптимальною верхньою межею 
податкового навантаження доцільно було б вважати 27-28%. 
По-друге, при встановленні сукупного податкового навантаження на платників потрібно пам’ятати і про його 
нижню межу (15-20%), адже рівень оподаткування, нижчий за неї, може спричинити суттєві податкові втрати 
бюджету. 
 По-третє, знижувати податкове навантаження необхідно поступово і поетапно, адже одночасне, різке 
зменшення сукупного податкового навантаження призведе лише до серйозних втрат поточних доходів 
бюджетів і не сприятиме належному виконанню державою своїх функцій. Зниження податкового навантаження 
в середньому на 2-3% в рік дозволить економіці без втрат адаптуватися до нових умов і пропорцій розподілу 
сукупного суспільного продукту. 
 По-четверте, необхідно максимально оптимізувати структуру загального податкового навантаження 
(особливо це стосується нарахувань на фонд оплати праці), щоб не провокувати приховування доходів 
платниками податків. 
 І насамкінець зазначимо, що оцінка фактичного податкового навантаження на предмет оптимальності 
повинна проводитися експертами щорічно, а оптимальні параметри – визначатися не менше одного разу на три 
роки. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статті здійснено критичний аналіз основних теоретичних підходів щодо оцінки податкового навантаження, 
запропоновано авторську методику визначення податкового навантаження на вітчизняні домогосподарства та 
окреслено основні пріоритети податкової політики у контексті оптимізації податкового навантаження в Україні.      
РЕЗЮМЕ 
В статье осуществлен критический анализ основных теоретических подходов относительно оценки налоговой 
нагрузки, предложена авторская методика определения налоговой нагрузки на отечественные домохозяйства и 
определены основные приоритеты налоговой политики в контексте оптимизации налоговой нагрузки в 
Украине. 
SUMMARY 
The critical analysis of basic theoretical approaches in relation to the estimation of the tax burden is carried out, the 
author method of determination of households tax burden is offered, and basic priorities of tax policy in the context of 
optimization of the tax burden in Ukraine are outlined in the article. 
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НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ УКРАИНЫ В 
УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

 
С. Кузьменко, ассистент кафедры «Международная экономика», ДонНУ   ⋅  

 
Экономические отношения Украины в сфере региональных формирований обусловлены в первую 

очередь экономической политикой правительства, разработкой соответствующих стратегий развития, которые в 
свою очередь строятся на равноправных основах, с учётом национальных интересов. Официальным вектором 
развития украинской геополитики с 2005 года является исключительно евроинтеграция, что привело к отказу от 
аналогичных регионально-экономических объединений другого направления, имеющих экономический 
потенциал. В результате в условиях мирового финансового кризиса Украина не имеет возможности, в полной 
мере, воспользоваться экономическими преимуществами восточного партнёрства. 

Потому необходимо определить, соответствующую украинским реалиям, концепцию развития 
международных отношений, которая в свою очередь будет отображать предпосылки и проблемы формирования 
данных взаимоотношений, интересы и цели международных партнёров, приоритеты, направления и принципы 
стратегического экономического сотрудничества.  Как результат, данная концепция будет проецироваться на 
национальную экономику и отображать все сферы  внешнеэкономической деятельности, включая торговлю, 
производственную и научно-техническую кооперацию, совместное предпринимательство, инновационное 
сотрудничество, финансово-кредитные отношения. Иными словами в условиях финансового кризиса актуально 
определить концепцию развития международных отношений Украины, на основе которой будет выстраиваться 
геоэкономическая стратегия страны как стратегия достижения мировых и, в первую очередь, региональных 
преимуществ экономическим путём.  

Украина является страной экономически много векторной, о чём свидетельствует географическая 
структура внешней торговли Украины. 

Таблица 1 
Упрощённая географическая структура  внешней торговли Украины товарами за   

январь – июнь 2009 года [1] 
 Экспорт 

(тыс. дол. США) 
Импорт 

(тыс. дол. США) 
Страны СНГ 7145302,6 10283494,1 
Европа 5137905,0 8518025,9 
Азия 6282249,1 3279355,5 
Африка 1414999,5 320342,8 
Америка 522613,0 1191090,6 
Австралия и Океания 11475,9 78117,3 
Всего 20541311,1 23672946,4 
 

 
Рис. 1  Диаграммы структуры внешней торговли Украины товарами за январь – июнь 2009 г. 
 
Таким образом в концепции развития международных отношений необходимо учесть достаточно сильно 

выраженную внешнеэкономическую направленность Украины в ряде регионов мира, используя группу методов 
геоэкономики: «кольберизм высоких технологий» - входящие в неё методы ориентированы на рост внутренней 
конкурентоспособности системы – страны с помощью мер структурного характера (в геоэкономическом 
соперничестве – это институциональные механизмы и разведка; для привлечения инвестиций в человеческий 
фактор для приспосабливания его к новым условиям рынка в целях гарантии занятости собственного населения 
с наибольшей добавочной стоимостью и более высоким уровнем заработной платы. Что нельзя обеспечить 
защитными мерами на границе, а так же экономическими войнами, вызванными политической 
целесообразностью, либо резкого изменения политического курса в странах, в которых политика определят 
                                                           
© Кузьменко С., 2009 
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дальнейшее экономическое развитие. То есть, почти всегда влечёт за собой негативные тенденции в развитии 
торговых отношений с соседними государствами.) [2] 

Из Табл. 1 видно, что основными направлениями внешней торговли остаются страны СНГ , Европы и 
Азии. Наибольший удельный вес в структуре внешней торговли Украины со странами СНГ занимает торговля с 
РФ. (Табл. 2; Рис. 2) 

  Таблица 2 
Структура внешней торговли со странами СНГ  январь – июнь 2009г. 

Экспорт Импорт Страны СНГ 
(тыс. дол. США) (тыс. дол. США) 

Азербайджан 303645,0 8520,7 
Беларусь 658749,9 817078,4 
Армения 75863,9 18801,2 
Грузия 222999,6 43498,0 
Казахстан 901843,2 1575352,4 
Киргизстан 46006,9 2650,7 
Молдова 359990,4 28565,3 
Российская Федерация 4137219,8 5479092,2 
Таджикистан 35928,0 2323,3 
Туркменистан 179975,0 699354,5 
Узбекистан 223080,9 1608257,4 
Всего 7145302,6 10283494,1

 
 

 
 
Рис. 2  Диаграммы структуры внешней торговли Украины со странами СНГ январь – июнь 2009г. 
 
В представленном выше иллюстрационном материале можно увидеть, что Украина имеет отрицательный 

платёжный баланс.  Если в торговых отношениях со странами Европы и Азии это можно объяснить наличием 
жёсткой конкуренции на местных рынках, затрудняющей продвижение украинских товаров, вступление 
Украины в ВТО, мировым финансовым кризисом и как следствие приход политической элиты Украины к 
мысли о необходимости дифференцировать экспорт страны. То в торговых отношения со странами СНГ и РФ, в 
частности это объясняется,   так же, остаточным влиянием постсоветских экономических проблем 90-х годов. 
Из-за разрыва кооперационных связей резко снизились возможности производства многих видов продукции.  В 
промышленности Украины начало простаивать приблизительно 60% производственных возможностей, 
численность занятых в экономике, на тот момент, сократилась на 2,4 млн. человек. Имел место постоянный 
процесс деиндустриализации страны. Экономика Украины со времён СССР специализировалась на 
производстве продукции наиболее енерго- и материалоёмких отраслей промышленности – металлургической, 
машиностроительной, нефтехимической и химической. Взаимопоставки машиностроительной продукции 
достигали 40% товарооборота. Удельный вес продукции этих отраслей, которая потреблялась, в основном, за 
пределами страны, на конец 80-х годов составляла 30% по машиностроению, 42% - цветной металлургии, 81% - 
по нефтехимии. Основным потребителем экспортной продукции (приблизительно 80%) была Россия. [4] 

В новых экономических условиях 2009 г. существенно изменилась не только товарная, но и 
географическая структура экспорта. Прежде всего стоит отметить, что мировые рынки сейчас имеют 
значительно большее значение для отечественной металлургии, нежели год назад. Если в 2008 г. соотношение 
между долями металлопродукции, которая была реализована на внутреннем рынке и на экспорт, составляло 
32% и 68% соответственно, то в текущем году доля экспорта уже превысила 83%. Главным фактором, который 
определяет присутствие украинских компаний в тех или иных сегментах рынка в этом году является 
себестоимость продукции. Однако украинские производители теряли до 30% чистой прибыли поскольку имеет 
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место высокая материало-, энерго- и трудоемкость продукции из-за использования устаревших технологий, 
изношенности основных фондов и социальной нагрузки на предприятия. Украинские металлурги тратят почти 
вдвое больше энергии, чем их конкуренты. При этом ежегодно отечественная металлургия потребляет 6-7 млрд. 
куб. м газа, тогда как большинство мировых производителей уже давно отказались от использования этого 
энергоносителя, внедрив технологии пылеугольного топлива. Кроме того, потребление кокса на тонну 
выплавленного чугуна в Украине составляет 500-550 кг, тогда как средняя норма в мире составляет 270-300 кг.  

Расход ЖРС в Украине на 20-30% превышает аналогичный показатель для развитых стран. В то же время 
стоит подчеркнуть, что более высокие нормы удельного расхода кокса, ЖРС и огнеупоров обусловлены не 
только технологическими проблемами металлургов, но и низким качеством сырья, производимого в Украине. 
Продуктивность выплавки стали на украинских предприятиях в измерении “выплавлено стали/занятого 
работника” в 2 раза меньше, чем в РФ, и в 4 меньше, нежели в Японии. Это обусловлено тем, что национальное 
правительство настоятельно рекомендует металлургическим компаниям сохранять социальную стабильность 
даже в условиях кризиса. Негативное влияние оказывает и неконтролируемый и непрогнозируемый рост цен и 
тарифов на услуги государственных монополий, который наблюдался в 2005-2008 гг. Имеются в виду тарифы 
на электроэнергию, железнодорожные перевозки, аккордные ставки портовых сборов, размер целевой надбавки 
к цене на газ и т.п. К этому также стоит добавить хаотические изменения ставок сборов за специальное 
использование недр. Таким образом, тарифы и налоговые платежи должны индексироваться, однако делать это 
необходимо прогнозируемо и планомерно в рамках разрабатываемой концепции развития международных 
отношений, что позволило бы отечественной металлургии быть более конкурентоспособной на мировых 
рынках.  

Названные причины привели к увеличению в структуре экспорта доли продукции с более низкой 
добавленной стоимостью, поскольку таковая является наиболее конкурентоспособной по цене. По итогам 
первого полугодия 2009 г. доля полуфабрикатов достигла 55 %, тогда как за аналогичный период в прошлом 
году она составляла 45 %. 

Относительно географических приоритетов украинской металлопродукции стоит выделить две важные 
тенденции. Во-первых, Украина практически проиграла рынки Америки. Колоссальное падение наблюдается в 
направлении Великобритании, Польши, Венгрии и Италии. К слову, именно в этих странах сосредоточены 
предельные мощности украинских компаний ИСД и Метинвест, поэтому уменьшение поставок может 
объясняться либо переориентацией европейских подразделений этих компаний на заготовку других 
производителей, либо существенным снижением их загрузки.  

В то же время украинские меткомпании впервые с 2004-2005 гг. возвратились на рынки Юго-Восточной 
Азии. В частности, по данным ГП “Укрпромвнешэкспертиза”, за январь-июнь 2009 года Украина 
экспортировала в Китай 970 тыс. т проката, в то время как за аналогичный период в прошлом году в Китай 
было экспортировано всего лишь 11 тыс. т проката. В денежном выражении поставки в Китай принесли 
металлургам почти четверть миллиарда долларов, что является наибольшим показателем среди всех стран. 
Наращивание экспорта в данном направлении стало возможным за счет увеличения ценового ресурса 
конкурентоспособности украинских компаний вследствие девальвации гривны, а также более низкой стоимости 
сырья (на 30-40 %). [6] 

Химическая промышленность является одной из центральных отраслей экономики Украины. Отрасль 
насчитывает около 200 предприятий и объединений, в которых занято свыше 350 тыс. человек. По данным 
Министерства промышленной политики, они производят до 20 тыс. наименований продукции на сумму 40-45 
млрд. грн.  

На данный момент основу химического комплекса составляют производители минеральных удобрений, 
на которые приходится свыше 60% всей произведенной в стране химической продукции. Мощности по 
производству минеральных удобрений позволяют производить 8 млн. т продукции в год.  

"Стратегия развития химического комплекса Украины в 2007-2015 годах" указывает, что ежегодный 
объем средств, необходимых для обновления производственных фондов, должен быть увеличен с 2,4 млрд грн 
до 3,3-4,5 млрд грн. Однако в условиях мирового кризиса выделение необходимого объёма инвестиций в 
основные фонды затруднителен. Важность столь значительных вложений вызвана изношенностью 
производственных мощностей отрасли (55-60%), а также резким подорожанием природного газа. С 2004 года 
цена на газ для промышленности с учетом транспортных расходов и НДС выросла более чем в три раза — с 
$65-75 до $290-310 за тысячу кубометров. В данных условиях одним из приоритетных направлений развития 
отрасли является переход на энергосберегающие технологии, что позволит в среднем на 10% снизить затраты 
на производство продукции. 

По темпам роста в 2007 году машиностроительная отрасль Украины смогла вернуться на утраченные три 
года назад позиции благодаря общемировому росту экономики, а также интенсификации производства. По 
данным Министерства экономики, темпы роста объемов производства украинских машиностроительных 
предприятий в январе-ноябре 2007 года составили 28%. Это позволило Украине наряду с Германией, Японией, 
США, Францией и Южной Кореей войти в пятерку лидеров мирового машиностроения по темпам роста. За 
аналогичный период 2006 года украинское машиностроение выросло всего на 11,3%. 

Всего за 11 месяцев 2007 года было выпущено продукции на сумму $7,2 млрд, что означает, что отрасль, 
долгое время работавшая на технологическом минимуме, сейчас переживает период возрождения. Наибольший 
рост характерен для отраслей, отстававших в развитии на протяжении последних 10-15 лет.  
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Рост украинского машиностроения во многом обеспечен увеличением экспортных поставок в страны 
СНГ, прежде всего - в Российскую Федерацию. Улучшение качества украинской продукции инновационного 
назначения, агрессивные маркетинговые стратегии предприятий на внешних рынках позволили увеличить 
объемы продаж отечественной машиностроительной продукции в странах - основных торговых партнерах 
Украины, в том числе в СНГ. За 11 месяцев 2007 года экспорт в Россию по сравнению с аналогичным периодом 
2006 года вырос на 49,7%, до $10,315 млрд. Экспорт в Казахстан и Белоруссию, который, по данным 
Минэкономики, состоит в основном из машиностроительной продукции, увеличился соответственно на 75,8% и 
29,7%. Общий объем экспорта в эти страны составил около $2,5 млрд. 

Украинские компании достигли успеха благодаря интенсификации производства, внедрению новых 
систем управления процессами и персоналом, малой механизации, улучшению взаимодействия служб 
предприятий. Это давало отдачу и позволяло оперативно наращивать сбыт, выполнять даже самые сложные 
заказы. Однако в условиях мирового финансово-экономического кризиса дальнейший рост 
машиностроительной отрасли приостановился. Для дальнейшего развития необходимы значительные 
инвестиции. 

Таким образом в концепции развития международных отношений Украины, с учётом мирового 
финансово-экономического кризиса, должны быть рассмотрены варианты восстановления и укрепления 
промышленно - экономических связей с РФ и странами СНГ, с целью оптимальной загрузки отечественных 
производственных мощностей и более полного использования научно-технического потенциала, укрепления 
позиций украинских субъектов хозяйствования в экономике России и стран СНГ, проникновения украинского 
капитала в топливно-энергетический комплекс и привлечения российских инвестиций в украинскую экономику 
как альтернативу ЕБРР, МВФ и ВБ, а так же дешёвых займов под госгарантии для конкретных инвестиционных 
проектов. Что позитивно повлияло бы на экономическую ситуацию внутри страны. Позволило  
минимизировать влияние мирового финансового кризиса на украинских товаропроизводителей и быстрее 
выйти национальной экономике из него, перераспределяя экспорт товаров с запада на восток. А значит, 
уменьшило бы социальное напряжение внутри страны и позволило украинской экономике модернизировать 
производство более быстрыми темпами, развивать инфраструктуру более быстрыми темпами и эффективнее 
использовать черноморское экономическое пространство. 
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Курс национальной валюты Украины стал одним из основных факторов, который наряду с доступом к 
долговому капиталу, отразил действительное влияние мирового финансового кризиса на украинскую 
банковскую систему и реальный сектор экономики страны, а также степень доверия населения к проводимой 
экономической политике. В результате в течение последних трех месяцев 2008 года официальный курс гривны 
по отношению к доллару США девальвировал на 50% (с начала 2009 года на 52%), а на межбанковском 
валютном рынке колебания достигали 78%. [1]. 

В конце 2009 г. разрастание мирового финансового кризиса и формирование негативных тенденций в 
реальном секторе экономики Украины спровоцировало масштабный отток инвестиционного капитала, что в 
свою очередь привело к дестабилизации обстановки на финансовом и валютном рынке Украины и 
формированию беспрецедентного спроса на иностранную валюту, в частности доллары США. 

Целью данной работы является исследование влияния мирового финансового кризиса на финансовую и 
банковскую системы Украины, а также поиск причин ослабления гривны по отношению к доллару США. 

Исследованием проблем влияния экономической и политической стабильности на валютный курс 
занимаются такие ученые как Боринец С.Я., Макогон Ю.В., Филиппенко А.С., Дж. Херрис и многие другие. 

На сегодняшний момент национальная экономическая система Украины достаточно интегрирована в 
мировое хозяйство. В связи с этим, нарушение макростабильности на внешних рынках оказывает 
непосредственное влияние на внутренние процессы  в стране. Наиболее уязвимым в период финансового 
кризиса стал валютный рынок Украины. Первая волна кризиса распространилась в 2007 году, когда на мировых 
фондовых рынках произошло первое падение фондовых индексов ведущих банков и финансовых компаний. 
При таких обстоятельствах спекулятивный капитал, который ищет стабильные рынки с самой высокой 
прибылью, перешел с рынков развитых стран в страны с развивающимися экономиками, продолжавшие 
демонстрировать высокие темпы роста и прибыльности. Как следствие, в 2007 году фондовые рынки этих стран 
продемонстрировали рост, а Китай и Украина стали лидерами такого роста. Такими же значительными были 
объемы притока кредитов. За 2007 год украинская экономика позаимствовала 24,3 млрд. долл. США средне- и 
долгосрочных кредитов. 

Вторая волна стартовала в начале 2008 года, когда продолжавшееся падение фондовых рынков мира 
обусловило переориентацию финансовых потоков с одних активов в другие, в частности сырьевые и 
энергетические.  

Текущая динамика валютного рынка показывает более быструю девальвацию гривны, несмотря на 
заявления властей об относительной стабильности национальной валюты и исключительно спекулятивных 
факторах, влияющих на ее стабильность. (Рис.1,2). [2]. 

 
Рис. 1. Динамика изменения официального курса 100 USD/1 UAH (НБУ) в период с 22.08.2009-

29.09.2009 гг. 

 
Рис. 2. Динамика изменения среднего наличного курса 1 USD/ 1 UAH в банках Киева в период с 

22.08.2009-29.09.2009 гг. 
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Как видно из рис. 1 и 2 осуществляемая валютная политика предоставила ощутимые выгоды НБУ, т.к. 

она соответствует рекомендациям МВФ (режим более гибкого валютного курса), ослабляла давление на 
валютные резервы, а также влияла на сокращение объема импорта, укрепляя показатели торгового баланса. С 
другой стороны, начиная с 03.09.2009 г. обменный курс долл. США стал падать. Такая ситуация обусловлена 
значительными интервенциями Нацбанка Украины (были проведены 4 аукциона без ограничения целей 
покупки валюты, на которых было продано 287 млн. долл. США). За первые 20 дней сентября НБУ продал из 
резервов более 1,1 млрд. долл. США. 

Кроме того, на валютный курс оказали влияния принятые в 2009 г. три постановления НБУ об изменении 
порядка расчета нормативов валютных позиций банков (превышение валютных активов над обязательствами в 
той же валюте). Суть которых заключалась в том, чтобы в течении 60 дней банки были обязаны распродать 
около 3 млрд. валюты из собственных резервов. Однако, вплоть до августа 2009 г. суммарные остатки 13 
крупнейших отечественных банков на ностро-счетах (корсчета украинских финучреждений за рубежом) почти 
не изменились. Начиная с 4 августа 2009 г. НБУ ужесточил контроль за выполнением принятых ранее 
постановлений, что сказалось на снижении курса доллара США. (Табл.1). [3]. 

Таблица 1.  
Объемы иностранной валюты, аккумулированной 13 крупнейшими банками Украины 

Остатки на ностро-счетах на 
01.09.09 г., млн 

Изменение за май-
сентябрь 2009 г, млн Банк 

USD EUR USD EUR 
Укрэксимбанк 435,7 347,4 +293,4 +157,9 
УкрСиббанк 360,3 29 +101,5 +1,3 
Ощадбанк 175,9 33,9 +100,7 +17,9 
Альфа Банк  167,7 7,8 -124 -19,1 
ВТБ Банк 151,4 11 -45,8 +9,1 
Укрсоцбанк 90,4 23,2 -24,6 +14,7 
ПУМБ 87,7 42,7 +34,6 +17,5 
ПриватБанк 84,1 18,9 +12,9 +8,6 
Проминвестбанк 47,1 31 -714,3 +14,5 
Надра Банк 39,9 0,8 +0,4 +0,8 
Райффайзен Банк Аваль 39,1 146,9 -121,2 -21,6 
ОТП Банк 25,4 41,6 -1,8 +29,9 
Форму 14,0 91,1 -36,9 +83,5 
Всего по группе 1718,7 825,3 -525,1 +315 

 
В основном наращивали валюту за рубежом средние и мелкие банки. При этом валютная структура 

запасов изменилась в пользу евро, в том числе и вследствие удорожания евровалюты относительно доллара. (по 
состоянию на 01.05.09 $2,2 млрд./EUR0,5 млрд., теперь $1,7 млрд./EUR0,8 млрд.). Также следует отметить, что 
такие банки как Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Ощадбанк, ПУМБ, ПриватБанк, Надра Банк, наоборот, 
аккумулировали средства для выполнения обязательств по внешним долгам, что идет в разрез с нормативами 
НБУ по продаже валют. 

Что же касается валютной структуры депозитов банка, то сейчас половина вкладов физических лиц 
номинирована в иностранной валюте. Такая структура пассивов невыгодна банкирам, ведь банки пока могут 
кредитовать в валюте только экспортеров. Впрочем, в ближайшее время финучреждения могут лишиться и 
существенной доли потенциальных вкладчиков в валюте, т.к. в ближайшее время НБУ планирует обязать 
банкиров выплачивать проценты по валютным депозитам в гривне по официальному курсу НБУ. При 
нынешнем разрыве между официальным и рыночным курсом вкладчики будут недополучать около 6% дохода. 
И если учесть, что депозитный портфель населения в валюте составляет около $13 млрд, а ежемесячный 
процентный доход вкладчиков — $130 млн, то в результате нововведений регулятора “валютные” вкладчики 
ежемесячно будут недополучать почти $8 млн дохода.  (Рис. 3). [4]. 
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Рис. 3. Сравнительная диаграмма валютной структуры депозитов населения на 01.08.08 г. и 01.08.09 г., % 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 260

 
Данная диаграмма позволяет сделать вывод о том, что население Украины все более предпочитает 

открывать депозиты в иностранной валюте, чем в гривне. И в первую очередь такая тенденция связана с 
обесценением национальной валюты. Так, объем депозитов в долларах США увеличились на 40% по 
сравнению с 01.08.09 г., в евро – почти на 20%. 

Что же касается объемов депозитного портфеля банков, то ресурсная база банков Украины продолжает 
падать. В январе-марте 2009 г., по данным Национального банка Украины, депозиты физлиц уменьшились на 
11,5%, депозиты юрлиц — на 15,2%. (Рис.4). [5]. 
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Рис.4. Динамика банковских депозитов населения Украины в период с 01.01.09 г. по 01.04.09 г. 
 
Доля депозитов до востребования всё еще меньше, чем до кризиса. Как только обменный курс гривны 

начал падать, вкладчики стали забирать деньги из банков и переводить свои сбережения в иностранную валюту. 
Средства многих граждан перекочевали из депозитов в банковские ячейки.  

У некоторых фининститутов депозитные портфели сократились более чем вдвое. Многие 
финучреждения просто решили не привлекать дорогие ресурсы от населения и предприятий (под 12–15% 
годовых в долларах) в надежде на дополнительные влияния от материнских банков или рефинансирование 
НБУ. 

Банковская система обречена на снижение объемов кредитования и требует оперативного вмешательства 
государства для того, чтобы остановить этот процесс. Сейчас регулятор обязан действовать рыночными, но не 
совсем стандартными методами. Как отмечают эксперты, существует ряд мер, последовательная реализация 
которых нормализует работу банковской системы уже до конца 2009 года: 

• Повышение роли государственных банков и укрепление их авторитета среди населения. 
Назначение независимых топ-менеджеров, прекращение использования госбанков для финансирования 
проблемных отраслей; 
• Обеспечение рефинансирования банков, испытывающих временные трудности с возвратом 

депозитов населению; 
• Прозрачная и понятная рекапитализация проблемных банков; 
• Реформирование системы гарантирования вкладов физических лиц. Увеличение активов 

Фонда гарантирования вкладов физлиц. Совершенствование системы размещения средств фонда; 
• Создание системы гарантирования банковских вкладов для страховых компаний и кредитных 

союзов за счет прибыли банков и небанковски-х финансовых институтов; 
• Внедрение системы лицензирования и квотирования для внешних заимствований 

коммерческими банками; 
• Внедрение специального ограничительного механизма рефинансирования НБУ дочерних 

структур банков с участием иностранного капитала; 
• Введение прозрачной и понятной системы отбора банков для обслуживания бюджетных 

организаций и выплат со стороны Пенсионного фонда на основе независимых рейтинговых оценок. 
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РЕЗЮМЕ 
У даній статті розглянуті основні тенденції фінансового ринку України, головні чинники, що впливають на 
зміну валютного курсу в Україні, а також оцінена динаміка і структура банківських депозитів населення. 
РЕЗЮМЕ 
В данной статье рассмотрены основные тенденции финансового рынка Украины,  главные факторы, влияющие 
на изменение валютного курса в Украине, а также оценена динамика и структура банковских депозитов 
населения. 
SUMMARY 
This article discusses the main trends of the financial market of Ukraine, the main factors affecting the exchange rate 
change in Ukraine, and assessed the dynamics and structure of bank deposits of the population.  
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ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК СЕГМЕНТ ПОДАТКОВОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

О.В. Мірошниченко, Національний інститут стратегічних досліджень   ⋅  
 
Не зважаючи на те, що термін „національна безпека” вперше було використано президентом 

Т. Рузвельтом лише у 1904 році, і до другої половини ХХ сторіччя при вивченні питання безпеки країни 
основна увага приділялася військово-політичній складовій, важливість фінансового фактору не викликала 
сумнівів у визначних історичних діячів різних країн впродовж сотень років. Н. Макіавеллі (Італія, XV ст.), 
зокрема, відзначав, що „гроші – нерв війни”, канцлер Бісмарк (Німеччина, XIX ст.) неодноразово повторював 
слова імператора Наполеона (Франція, кін. XVІІІ – поч. ХІХ ст.) про те, що для того, аби виграти війну, треба 
мати три речі: „по-перше, гроші, по-друге – більше грошей і по-третє – ще більше грошей”, думку про те, що 
фінанси – вирішальний фактор перемоги, поділяв Д. Кейнc (США, кін. XІХ – поч. ХХ ст.).  

Наявність безпосереднього зв’язку між податковою політикою держави та рівнем економічної безпеки є 
об’єктивною реальністю, зокрема на думку Є. Олейнікова та Г. Вечканова податки та податкова політика 
об’єктивно включені до системи економічної і фінансової безпеки, по-перше, як ресурсний фактор, що 
знаходиться у руках держави, по-друге, як інструмент впливу на економічні та соціальні процеси, по-третє, як 
фактор зворотного зв’язку і залежності держави від платників податків та регіонів [1, с. 184; 2, с. 159]. 
Теоретичні і практичні питання забезпечення економічної безпеки України розглядалися такими вітчизняними 
вченими як І. Бінько, В. Геєць, В. Мунтіян, Г. Пастернак-Таранущенко, В. Шлемко та іншими дослідниками, 
дослідження і розвідки у напрямі оптимізації системи оподаткування проводилися як засновниками 
економічної науки, зокрема У. Петті, П. Буагільбером, А. Смітом, так і сучасними науковцями [3–6].  

При цьому нагальність потреби реформування існуючої в Україні податкової системи у більшості 
фахівців не викликає сумніву, О. Амоша та В. Вишневський зокрема визнають, що податкове законодавство 
України побудоване таким чином, що правильно розрахувати податкові зобов’язання практично неможливо [7, 
с. 15], В. Мунтіян визначає, що існуюча податкова система негативно впливає на економіку держави, ведучі її 
по екстенсивному шляху розвитку, не дає можливості збільшити її конкурентноздатність, штовхає суб’єктів 
підприємницької діяльності у „тіньовий” сектор економіки, і через свою нестабільність та непередбачуваність 
створює несприятливе інвестиційне поле держави як до іноземних, так і вітчизняних інвесторів [5, с. 274-275], у 
розробленому Міністерством фінансів проекті Стратегії реформування податкової системи України чітко 
зазначається, що “існуюча податкова система недостатньо ефективна, не забезпечує на належному рівні 
становлення конкурентного середовища, надання йому підтримки та економічного зростання” [8]. 

Проблема у загальному вигляді полягає в тому, що податки і податкова політика з одного боку є 
інструментом забезпечення економічної безпеки, а з іншого – фактором ризику і залежності, оскільки податки з 
точки зору ресурсного фактору можуть виступати для держави як у якості одного із засобів забезпечення 
безпеки (у випадку зростання податкового потенціалу), так і чинником посилення загроз і ризиків у разі втрати 
податкового потенціалу, боротьби за перерозподіл ресурсів або підвищення рівня соціально-економічної 
напруги в суспільстві. Метою дослідження є аналіз ролі ПДФО у податковій системі України та перспектив 
оптимізації бюджетних надходжень по податку на доходи фізичних осіб з метою підвищення рівня 
національної економічної безпеки.  

Аналіз динаміки податкових надходжень дозволяє дійти висновку про суттєві досягнення у підвищенні 
організаційного рівня роботи підрозділів податкової служби, впродовж останніх кількох років спостерігалася 
стійка позитивна тенденція у динаміці як загального обсягу податкових надходжень до державного і місцевих 
                                                           
© Мирошніченко О.В., 2009 
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бюджетів, так і надходжень по окремих видах податків (рис. 1), загальна сума податкових надходжень за 
останні п’ять років зросла більш ніж у 4 рази, і у 2008 році складає 227164,8 млн. грн. порівняно із 54321 млн. 
грн. у 2003 році [9]. У 2009 році, не зважаючи на суттєвий вплив на економіку України фінансово-економічної 
кризи, спостерігається збереження темпів надходження податкових платежів, зокрема за даними Міністерства 
фінансів України податкові надходження за перший квартал 2009 р. порівняно з аналогічним періодом 2008 
року до Державного бюджету України зросли на 3% [10]. При цьому окремо потрібно визначити те, що 
зменшення у 2004 році ставки податку на прибуток з 30% до 25% і введення пропорційної ставки податку з 
доходів фізичних осіб (13% у 2004-2006 рр. та 15% з 2007 року) не призвело до суттєвих бюджетних втрат, 
лише у 2004 р. спостерігалося зниження доходів по ПДФО на 2,3%, у подальшому ж спостерігається стійка 
позитивна динаміка надходжень по обох податках.  

Суттєві зміни у системі оподатковування доходів громадян в Україні відбувалися кілька разів, початком 
її формування можна вважати прийняття у липні 1991 року Закону Української РСР „Про прибутковий податок 
з громадян Української РСР, іноземних громадян та осіб без громадянства”, з грудня 1992 року питання 
оподатковування доходів громадян регулювалися Декретом Кабінету Міністрів України „Про прибутковий 
податок з громадян”, чинний Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” був прийнятий Верховною 
Радою 22 травня 2003 року [11 – 13]. Згідно чинного закону про ПДФО платниками податку є резиденти, які 
отримують як доходи з джерелом їх походження з території України, так і іноземні доходи, і нерезиденти, які 
отримують доходи з джерелом їх походження з території України. Основною ставкою оподаткування доходів 
фізичних осіб визначено 15% (до 1 січня 2007 р. – 13%), при цьому за подвійною ставкою (30%) 
оподатковуються доходи нерезидентів – фізичних осіб (за винятком доходів у вигляді процентів, дивідендів чи 
роялті, або у випадку, коли доходи виплачуються нерезиденту резидентом за умов укладання відповідного 
договору) та доходи, отримані резидентами чи нерезидентами як виграші або призи (крім отриманих у 
державну лотерею у грошовому виразі) [13]. При цьому у якості доходу визнається сума будь-яких коштів, 
вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, одержаних платником податку у власність або 
нарахованих на його користь, чи набутих незаконним шляхом (кошти або майно (немайнові активи), отримані 
платником податку як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із законом) з різних 
джерел як на території України, так і за її межами [13].  
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Рис. 1. Порівняльна динаміка податкових надходжень та надходжень по податку на прибуток 

підприємств та ПДФО до Зведеного бюджету України у 2004-2008 рр. 
 
Таким чином можна дійти висновку, що з введенням в дію Закону України „Про податок з доходів 

фізичних осіб” відбувся перехід від прогресивної системи оподаткування доходів громадян до регресивної, 
диференційований підхід до різних категорій платників змінився на егалітарний, роздільний принцип 
оподаткування доходів громадян змінився на сукупний. У той же час потрібно зазначити, що діюча система 
оподаткування доходів фізичних осіб зберігає в собі риси притаманні радянській системі диференціації 
платників податків, що проявляється у диференціації ставок оподаткування доходів резидентів і нерезидентів та 
їх залежності від джерел доходів. 

На цей час диференційованість сплати ПДФО реалізується чотирма способами: 
– шляхом сплати податку за меншою ставкою, зокрема за ставкою 5% оподатковуються доходи, які 

платники податків отримують у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок 
(у т. ч. картковий), процентного або дисконтного доходу за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом, 
процентів на вклад (внесок) до кредитних спілок; інвестиційних доходів, що виплачуються компаніями, які 
управляють активами інститутів спільного інвестування; доходи за сертифікатами фонду операцій з 
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нерухомістю, іпотечними сертифікатами участі та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю; доходів 
учасників фонду банківського управління та доходів, що виплачуються управителем фонду фінансування 
будівництва або в інших випадках, прямо визначених відповідними нормами Закону [13, ст. 7]; 

– шляхом зменшення платником податку суми місячного доходу, отриманого у вигляді заробітної плати, 
на суму податкової соціальної пільги у розмірах встановлених п. 6.1, 6.2 Закону [13, ст. 6]; 

– шляхом не включення до об’єкту оподаткування доходів, перелік яких наводиться у 36 підпунктах п. 
4.3 Закону [13, ст. 4]; 

– шляхом включення резидентом, що має індивідуальний ідентифікаційний номер, до податкового 
кредиту звітного року фактично понесених ним витрат, перелік яких встановлено п. 5.3 Закону, у сумі, що не 
перевищує суму заробітної плати платника у звітному році [13, ст. 5]. 

Потрібно зазначити, що загалом не існує єдиної думки на те, яка з систем оподаткування доходів 
громадян є більш досконалою: прогресивна, коли середня ставка оподаткування збільшується по мірі зростання 
суми доходу, регресивна, коли середня ставка оподаткування зменшується при зростанні доходів, або 
пропорційна, коли ставка оподаткування не змінюється не залежно від обсягу доходів. Зокрема К. Макконелл 
та С. Брю наводять аргументацію прихильників концепції платоспроможності, яка є основою застосування 
прогресивної системи оподаткування, і основним аргументом якої є те, що рівень оподаткування повинен 
залежати від конкретного доходу та рівня добробуту, тобто окремі особи або підприємці з більш високими 
доходами мають сплачувати більш високі податки – як у абсолютному, так і у відносному виразі, – ніж ті, що 
мають скромні доходи [14, с. 124-125]. Хоча на нашу думку, такими самими ж аргументами можна довести і 
протилежне, наприклад, що при застосуванні регресивної шкали оподаткування громадяни, які мають великі 
обсяги доходів приносять більше користі державі, сплачуючи за ставкою 10% більшу суму податків до 
бюджету, ніж ті, що мають менші доходи, котрі оподатковуються за ставкою, наприклад 50%. Застосування 
пропорційної системи оподаткування, на нашу думку, є більш доцільною як через те, що вона вирівнює 
платників податків у їх зобов’язаннях перед державою, так і через те, що в умовах України збільшення ставки 
оподаткування високих доходів майже автоматично призводить до приховування громадянами цих доходів, 
наслідком чого є не зростання бюджетних надходжень, а навпаки – їх зменшення, яке супроводжується 
підвищенням рівня іллегалізації економіки. 

Нарікання представників місцевих органів влади, зокрема Київської області та районів, розташованих у 
територіальній близькості до крупних міст інших регіонів України, викликає також те, що утримання і 
перерахування даного податку здійснюється до місцевого бюджету за місцем роботи громадян, а не за місцем їх 
проживання. Що у свою чергу, обумовлює наявність пропозицій щодо зміни у системі сплати ПДФО у 
напрямку його сплати громадянами самостійно або його подальшого бюджетного перерозподілу, на нашу 
думку такі заходи у сучасних умовах України будуть неефективними, оскільки значно ускладнять систему 
збору і адміністрування даного податку та відкриють нові можливості для приховування доходів. 

Також потрібно зазначити, що штучне введення у систему оподаткування доходів фізичних осіб 
„запозиченого” від механізму податку на додану вартість елементу „податкового кредиту”, на нашу думку є 
абсолютно необґрунтованим. Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств” загальне поняття 
кредит визначається як „кошти та матеріальні цінності, які надаються резидентами або нерезидентами у 
користування юридичним або фізичним особам на визначений строк та під процент” [15, ст. 1], тобто у 
нормативному визначенні даного поняття присутні усі три обов’язкові складові кредиту як економічній 
категорії – зворотність, платність та строковість. Законом „Про податок на додану вартість”  поняття 
податкового кредиту визначається як „сума, на яку платник податку має право зменшити податкове 
зобов’язання звітного періоду, визначене згідно з цим Законом” [16, ст. 1], що має відповідну логіку, оскільки 
розуміється, що сплачуючи у складі вартості товарів, робіт чи послуг суму ПДВ, платник тим самим ніби надає 
кредит на суму сплаченого ПДВ, яку продавець сплатить до бюджету, а покупцю ця сума повертається 
державою у визначений термін шляхом зарахування суми сплаченого податку на зменшення його податкових 
зобов’язань. 

Законом України „Про податок з доходів фізичних осіб” під податковим кредитом розуміється сума 
(вартість) витрат, понесених платником податку – резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у 
резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану 
вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного 
оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року, у визначених Законом випадках [13, 
ст. 1], тобто у цьому випадку повністю втрачається будь-яка логіка використання терміну „кредит”, оскільки: 
по-перше, кредитом вважається сума витрат, сплачених за фактично отримані у повному обсязі товари, роботи 
чи послуги; по-друге, повертається лише частина цього так званого „податкового кредиту” у розмірі 15%, і по-
третє, незрозумілим є те, хто кого кредитує, якщо кредит у вигляді надміру сплаченого ПДФО повертає 
держава, то незрозуміло коли він їй був наданий, якщо продавець тих товарів, робіт і послуг не зобов’язаний 
його сплатити у формі податку як у випадку з ПДВ. Більш доцільним на нашу думку було б збереження у цьому 
випадку формулювання „суми, на які зменшується сукупний оподатковуваний доход” (мається на увазі річний), 
як це було у Декреті „Про прибутковий податок з громадян” [12, ст. 6], що передував діючому законові, а суму 
ПДФО, що підлягає поверненню за результатами подання річної декларації у цьому випадку доцільно було б 
визначити „сумою надмірно сплаченого податку”. 
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Окремим питанням є взагалі існування чисельних пільг по даному податку. На нашу думку, сам принцип 
податку з доходів, а не прибутків, громадян, та наявність однієї з найнижчих у європейських країнах 15%-вої 
ставки податку є підставою для того, щоб переважну більшість пільг по його сплаті було скасовано, навпаки – 
доцільним було б введення поняття „мінімальної суми податку”, яку був би зобов’язаний сплачувати кожен 
громадянин України, починаючи з визначеного законодавством віку і у відповідності до існуючого рівня 
мінімальної заробітної плати. Існування на даний момент окремих категорій громадян, доходи яких не 
підлягають оподаткуванню, дає підстави вважати у теоретичному плані те, що вони не вносять безпосереднього 
вкладу у фінансування загальнодержавних потреб та потреб місцевих громад. Те, що Бюджетним кодексом 
ПДФО віднесений виключно до місцевих податків і зборів, також дає підставу для висновку, що громадяни 
України в індивідуальному порядку взагалі фінансують лише забезпечення потреб місцевих громад [17]. При 
цьому те, що ПДФО не є загальнодержавним податком обумовлює і фактично другорядне ставлення до нього 
податкової служби, яка є загальнодержавною структурою із чітко визначеним вертикальноорієнтованим 
підпорядкуванням. У той же час, віднесення податку на прибуток виключно до загальнодержавних податків 
призводить фактично до того, що органи місцевої влади не мають зацікавленості у прибутковості розташованих 
на їх території підприємств. Логічним у цьому плані було б запровадження часткового перерозподілу ПДФО та 
податку на прибуток підприємств між державним та місцевими бюджетами, що підтверджується і майже 
рівними надходженнями по згаданих податках впродовж останнього десятиріччя (рис. 1). 

Цікавим прикладом у цьому плані є комунальний податок, у якості платників якого відповідно Декрету 
Кабінету Міністрів „Про місцеві податки і збори” від 20 травня 1993 року визначаються юридичні особи 
України, за виключенням бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських 
підприємств, у розмірі, який згідно Декрету не повинен перевищувати 10% річного фонду оплати праці, 
обчисленого, виходячи з розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян. При цьому сам комунальний 
податок, який фактично є податком на робочі місця, був практично введений для компенсації втрат бюджету 
від податкових пільг, що надавалися громадянам, доходи яких у сумі однієї мінімальної зарплати згідно 
чинного на той час Декрету Кабінету Міністрів „Про прибутковий податок з громадян” не оподатковувалися за 
мінімальною 10%-вою ставкою, є прикладом як перенесення податкового навантаження з найманих працівників 
на роботодавців, так і дискримінаційної політики держави відносно окремих категорій підприємств – платників 
податку [12]. 

У першій половині 2009 року сума, яку сплачували підприємства з одного працівника до місцевих 
бюджетів по комунальному податку складає 1 гривню 70 копійок на місяць, з іншого боку розмір мінімальної 
податкової соціальної пільги, що надається громадянам чинним законом „Про податок з доходів фізичних осіб” 
складає 50% від мінімальної заробітної плати, тобто завдяки існуванню даної пільги місцевий бюджет не 
отримує більш ніж 45 гривень на місяць з одного працівника. При цьому бюджетні витрати на адміністрування 
обох податків податковою службою є майже однаковими. 

Впровадження комплексної системи заходів щодо скасування пільг та підвищення рівня адміністрування 
ПДФО, на нашу думку, містить значні перспективи стосовно збільшення бюджетних надходжень. Наявність 
індивідуального коду фізичних осіб, наявних інформаційно-технічних можливостей ДПА України та досвіду 
щодо адміністрування ПДВ надає можливості комплексного рішення питання підвищення рівня контролю 
сплати громадянами податку на доходи шляхом контролю за їх витратами, зокрема на придбання об’єктів 
фіксованої власності (нерухомості, автотранспорту, предметів мистецтва тощо). У розвинених країнах людина, 
яка не може довести законності своїх статків, звинувачується і в несплаті податків, і в легалізації брудних 
грошей. В Україні ж цілком звичним явищем є картина, коли рядові чиновники із зарплатою 1,5-2 тисячі 
гривень з гордістю їздять на іномарках, вартість яких перевищує 50 тис. доларів. Тобто підвищення податковою 
службою рівня адміністрування ПДФО може ще й значно сприяти боротьбі з корупцією в країні, у той час як 
зараз служби контролю за доходами фізичних осіб просто „забиті” паперами щодо компенсації ПДФО 
громадянам за так званим „податковим кредитом”.  

У січні – грудні 2008 року до місцевих бюджетів надійшло 45,9 млрд. грн. податку з доходів фізичних 
осіб, що на 11,1 млрд. грн. (або на 32%) більше порівняно з відповідним періодом 2007 року [9], при цьому 
фактичне збільшення надходжень по ПДФО спостерігалося протягом 2008 року по всіх регіонах України 
(рис. 2), що є підтвердженням необхідності приділення уваги фіскальних органів саме до оподаткування 
доходів фізичних осіб, значний рівень тінізації яких на сучасному етапі є реальним резервом подальшого 
збільшення бюджетних надходжень за умов підвищення рівня адміністрування даного податку. 

Усе вищенаведене дозволяє дійти цілого ряду висновків відносно того, що:  
– податкова політика держави виступає в якості одного з основних елементів забезпечення національної 

економічної безпеки, оскільки в умовах ринкової економіки податкова система держави, з одного боку 
забезпечує виконання доходної частини державного бюджету, і, таким чином, – фінансування виконання 
державних програм і зобов’язань по всіх напрямках; а з іншого, в залежності від існуючого загального рівня 
оподаткування, – сприяє або гальмує розвиток національної економіки; 

– становлення економіки незалежної України супроводжується процесом безперервної трансформації її 
податкової системи, і в умовах сучасного кризового періоду проблема модернізації податкової системи постала 
особливо гостро, оскільки забезпечення необхідного рівня доходів і витрат державного бюджету та створення 
сприятливого для економічного розвитку підприємницького середовища стають основними завданнями 
держави в умовах кризи; 
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– незважаючи на те, що нестабільність у правовому регулюванні відносин у сфері економіки, у тому 
числі фінансової (фіскальної) політики держави та „тінізація” національної економіки визначаються Законом 
України “Про основи національної безпеки України” в якості загроз національним інтересам і національній 
безпеці України в економічній сфері [18, ст. 7], відсутність послідовної позиції у Верховній Раді не дозволяє 
впродовж майже десяти останніх років визначити основні шляхи зниження загального рівня оподаткування та 
прийняти Податковий Кодекс, при цьому потрібно зазначити, що сам факт його прийняття не може 
розглядатися у якості повного вирішення проблеми недосконалості вітчизняної податкової системи, а лише як 
вирішення в якійсь мірі питань узгодженості та стабільності її нормативно-правової бази; 

– стійке зростання податкових надходжень по податку на доходи фізичних осіб, сума бюджетних 
надходжень по якому за останні п’ять років зросла майже у 3,5 рази, і доля якого у загальному обсязі 
податкових надходжень практично зрівнялася з надходженнями по податку на прибуток підприємств є 
підставою вважати ПДФО одним з ключових елементів подальшої модернізації існуючої податкової системи 
України в напрямку підвищення рівня національної економічної безпеки.  
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Рис. 2. Динаміка надходжень по податку з доходів фізичних осіб по регіонах України 
у 2008 р. в порівнянні з 2007 р., млн. грн. 

 
Існуючий стан речей обумовлює актуальність проблеми, необхідність і перспективність проведення 

подальших наукових розвідок у цьому напрямі, які б стали підґрунтям практичних кроків з боку законодавчої і 
виконавчої влади України, направлених на оптимізацію податкової системи та підвищення рівня економічної 
безпеки України. 
 
РЕЗЮМЕ 
Аналізується динаміка податкових надходжень по податку на доходи фізичних осіб за останні роки, його роль у 
податковій системі України, а також можливі перспективи оптимізації бюджетних надходжень по даному 
податку з метою підвищення рівня національної економічної безпеки. 
РЕЗЮМЕ 
Анализируются динамика налоговых поступлений по налогу на доходы физических лиц за последние годы, его 
роль в налоговой системе Украины, а также возможные перспективы оптимизации бюджетных поступлений по 
данному налогу с целью повышения уровня национальной экономической безопасности. 
SUMMARY 
The tax inpayments dynamics in natural person’s income tax for the last years, its role in the Ukrainian tax system, and 
also possible perspectives of the budget taking optimization of this tax to raise the level of national economic security 
are analyzed. 
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ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 

 
В.І. Несвет,  аспирант Полтавського університету споживчої кооперації   ⋅  

 
Об’єктивний процес соціально-економічного розвитку економіки України висуває на перший план 

питання підвищення конкурентоспроможності вітчизняного промислового виробництва. Промисловий сектор, 
який є первинною ланкою виробничої сфери, відіграє найважливішу роль у процесі формування 
конкурентоспроможності національної економіки. 

Сьогодні існує багато чинників, які перешкоджають ефективним процесам господарювання, а також 
гальмують реформування економіки. В першу чергу це стосується проблем недостатньо ефективного 
використання ресурсів промисловими підприємствами. Оскільки в умовах ринкової економіки головною метою 
підприємства є досягнення максимального прибутку, важко переоцінити роль аналізу витрат та управління 
ними. Сучасні умови господарювання та зростання ролі нових технологій у світі висувають нові вимоги до 
системи управління витратами як з боку держави, так і з боку власників підприємств. Зарубіжний досвід 
доводить, що в більшості випадків розмір витрат визначається як найважливіший критерій у виборі варіантів 
розвитку підприємств. 

Широке коло завдань і методів їх розв’язання, пов’язаних з управлінням витратами на промислових 
підприємствах, знайшло відображення у наукових роботах багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Серед 
них: В. Панасюк, А. Чандлер, А. Юданов, А. Пилипенко, В. Лебедєв, А. Тимохов, О. Амосов, С. Архієреєв, Т. 
Резнікова, А. Захаров, О. Амоша та інші. Проте, незважаючи на значні зусилля вчених, що працюють над 
дослідженням проблеми, залишилися питання, що не одержали належного висвітлення. 

Актуальність та висока соціально-економічна значущість проблеми управління витратами для розвитку 
промисловості зумовили необхідність проведення дослідження щодо побудови інформаційної системи 
управління витратами. 

Побудову та вдосконалення системи управління витратами на підприємствах пропонується 
здійснювати шляхом: 

− виділення основних понять і процедур, системи управління витратами; 
− виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат на підприємстві; 
− формування моделі управління витратами з урахуванням особливостей галузі та підприємства; 
− побудови інформаційної системи; 

                                                           
© Несвет В.І., 2009 
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− адаптації документообороту до обраної інформаційної системи; 
− розподілу відповідальності за формування витрат та створення механізму мотивації і 

стимулювання їх зниження.  
Система управління витратами підприємства розробляється відповідно до національних стандартів 

бухгалтерського обліку та галузевих методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання 
собівартості продукції. 

Побудова інформаційної системи повинна поєднувати в собі три рівні управління процесами на 
підприємстві: 

− управління бізнес - процесами; 
− управління проектно-конструкторськими розробками; 
− управління технологічними процесами виробництва. 
Фундаментом єдиної інформаційної системи управління підприємством є система управління бізнес 

процесами підприємством класу ERP (Enterprise Resources Planning – Планування ресурсів підприємства). 
Термін «ERP-система» (Enterprise Resource Planning – Управління ресурсами підприємства) може 

вживатися в двох значеннях.  
По-перше, це – інформаційна система для ідентифікації і планування всіх ресурсів підприємства, що 

необхідні для здійснення продажів, виробництва, закупівель і обліку в процесі виконання клієнтських 
замовлень.  

По-друге (у більш загальному контексті), це – методологія ефективного планування і управління всіма 
ресурсами підприємства, що необхідні для здійснення продажів, виробництва, закупівель і обліку при 
виконанні замовлень клієнтів у сферах виробництва, дистрибуції і надання послуг.  

На українському ринку ERP-систем присутня безліч постачальників. За оцінками експертів, левину 
частку вітчизняного ринку (понад 48%) займає німецький SAP AG, слідом за ним йдуть продукти Microsoft 
Business Solution з часткою близько 13%, а замикає трійку лідерів компанія Oracle, що займає ледве більше 11% 
українського ринку ERP-систем. На світовому ринку ситуація трохи інша й основна боротьба за лідерство 
розвертається між SAP і Oracle.  

 

 
 

Рис. 1. Частки основних постачальників ERP-систем 
у країни СНД і Балтії, 2007 р. 

 
 

Ринок ERP-систем залишається одним з таких що найбільш динамічно розвиваються. Усе більша 
кількість керівників вирішують зміцнити ринкову позицію своєї компанії шляхом упровадження сучасних 
інформаційних технологій.  

На українському ринку ERP-систем представлено кілька продуктів, два з яких ми розглянемо нижче. 
Обидві ці системи управління можуть бути використані у практиці господарювання машинобудівних 
підприємств. Це ERP-система “Віртуоз” і ERP-система “КАІ”. 

Комплексна система управління підприємством Виртуозтм – це ERP система, призначена для 
автоматизації бізнес-процесів середніх і великих промислових підприємств, корпоративних структур. Вона 
охоплює всі основні аспекти господарської діяльності.  

ERP система Виртуозтм має унікальні за своєю технологічною реалізацією і можливостями рішення для 
побудови довільних інформаційних моделей корпорацій, що дозволяють оперативно контролювати обстановку 
в структурних підрозділах (філіях, підприємствах, магазинах, складах тощо). 

Виходячи з досвіду впроваджень, економічний ефект від побудови оптимальної системи управління 
бізнес-процесами і впровадження автоматизованої системи управління Виртуозтм складає 1-3% річного обороту 
підприємства. Такий результат досягається за рахунок упорядкування фінансових і матеріальних потоків, 
збільшення вартості оборотності капіталу. Ефект досить істотний: зростання продуктивності на 15-25%, 
зниження складських запасів на 10-20%, скорочення термінів виконання замовлень на 20-50%, зниження 
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собівартості на 12-20%. 
Побудова оптимальної системи управління бізнес-процесами і впровадження автоматизованої системи 

управління Виртуозтм дає великий економічний ефект у досить короткий термін. При цьому виключаються 
невиробничі втрати і розкриваються внутрішні резерви підприємства, поліпшуються показники діяльності, 
збільшується приток фінансів та в цілому підвищується рівень конкурентоспроможності.  
 
РЕЗЮМЕ 
Розглянуто основні напрямки вдосконалення системи управління використанням ресурсів підприємства, 
враховані існуючі проблеми формування витрат, обґрунтовано необхідність побудови інформаційної системи 
управління використанням ресурсів. 
РЕЗЮМЕ 
Рассмотрены основные направления совершенствования системы управления использованием ресурсов 
предприятия, учтены существующие проблемы формирования затрат, обоснована необходимость построения 
информационной системы управления использованием ресурсов. 
SUMMARY 
Basic directions of perfection of control system by the use of resources of enterprise are considered, the existent 
problems of forming of expenses are taken into account, the necessity of construction of management information by 
the use of resources is grounded. 
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ВИТРАТИ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Г.В. Ростовська., аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія   ⋅  
 
Постановка проблеми. Витрати відіграють суттєву роль у діяльності кожного підприємства: обмежують 

його прибуток, є основою ціноутворення, визначають можливість використання цінових методів у 
конкурентній боротьбі. Витрати як найтісніше пов’язані зі створенням нової вартості, різними формами 
капіталу, прибутком, а отже, безпосередньо визначають можливість функціонування підприємства. 

Управління на підприємствах в умовах економіки, що динамічно розвивається, являє собою складний і 
неординарний процес прийняття рішень. Оскільки на управління виробничими витратами впливають дуже 
багато факторів зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, особливо важливим, на нашу думку, є 
прийняття рішень в сфері управління ними. 

Актуальність проблеми обумовлена ще і тим, що на сьогоднішній день в Україні питання економічної 
сутності витрат ще досі залишається відкритим: немає одностайної думки щодо трактування цього терміну та 
необхідності введення в обіг такого поняття як «затрати». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Витрати завжди знаходилися під пильною увагою вітчизняної 
теорії і практики. Так, їх дослідженням займались такі відомі фахівці як С.Ф. Голов, А.В. Череп, І.Є. Давидович, 
М.Г. Грещак, Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін. Дослідження економічної 
сутності поняття «витрати» у своїх роботах проводили Н.С. Андрющенко, Л.А. Власенко, А.М. Турило, 
Ю.Б. Кравчук, Н.М. Цурук, М.Ф. Рибченко та Р.В. Кіслань. Сред західних фахівців з цього питання слід 
відмітити наступних: К. Друрі, Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар, К.К. Сіо, К.Р. Макконел та С.Л. Брю. 

Мета статті – дослідження та узагальнення поглядів представників економічної теорії, вітчизняних та 
зарубіжних вчених щодо економічної сутності категорії «витрати», а також розмежування тлумачення поняття 
«витрати» з позицій облікового (бухгалтерського) та управлінського (економічного) підходів. 

Результати дослідження. Досягнення будь-якої мети, забезпечення кінцевого результату потребує 
витрат. І об’єктивність суспільного розвитку, і факти практичної діяльності, і закономірності сучасної 
дійсності, і логіка пізнання показують, що спочатку мають місце витрати, а потім результати, пов’язані з цими 
витратами. [1, с. 28] 

Усвідомлення важливості витрат було притаманне ще первісному суспільству, про що свідчать історичні 
пам’ятки публічної звітності та обліку витрат. Базові знання про витрати беруть свої витоки з теорії вартості 
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(А. Сміт, Д. Рікардо та ін.). Основи сучасного бачення витрат було закладено у XIX столітті. У XX столітті 
вводяться у науковий обіг різні види витрат, витрати вивчаються як об’єкт обліку і контролю.  

Тож, на нашу думку, перш ніж переходити до сучасного визначення поняття «витрати», необхідно 
звернутися до його витоків, тобто розглянути це поняття з позицій економічної теорії. Досить змістовно 
поняття «витрати» з цих позицій було досліджено у монографії колективу авторів на чолі з Г.В. Козаченко. 
Погляди деяких представників економічної теорії щодо сутності цього поняття розкрито у наукових статтях 
Р.В. Кіслань, Л.А. Власенко та М.Ф. Рибченко. Для більш повного уявлення про концепції витрат виробництва 
не можна було не звернути увагу на їх розкриття у навчальному посібнику з економічної теорії за редакцією 
А.І. Добриніна та Л.С. Тарасевича. 

Витрати досліджували ще класики політичної економії: А. Сміт ввів в обіг поняття абсолютних витрат, 
Д. Рікардо – автор теорії порівняних витрат. Під терміном «витрати» вони розуміли середні суспільні витрати 
на одиницю, тобто те, що коштувала окрема одиниця продукції на середньому підприємстві або чому 
дорівнюють середні витрати на усіх підприємствах, що належать до галузі. [2, с. 175] 

Аналіз витрат в межах трудової теорії вартості завершив К. Маркс. Так, К. Маркс писав: «Витрати – це 
те, що коштує товар капіталісту – сума витрат на придбання засобів виробництва і робочої сили (постійного і 
змінного капіталу)». [3, с. 61] 

Отже, як і А. Сміт та Д. Рікардо, К. Маркс у своєму визначенні витрат приділяв увагу лише тим статтям 
витрат, що сьогодні входять до виробничої собівартості продукції, а повну собівартість та інші витрати, які 
впливають на фінансовий результат підприємства, не враховував. 

Розгляд витрат підприємства в межах маржиналізму ґрунтується на теорії граничної корисності факторів 
виробництва. Ідею про застосування принципу граничної корисності висловив І. фон Тюнен ще до формування 
маржиналізму як наукової течії в першій половині XIX століття. Надалі вона отримала розвиток у таких 
відомих представників різних шкіл маржиналізму, як Л. Вальрас, В. Джевонс, А. Маршалл, Дж. Кларк. 
Основою розуміння витрат з позицій ідей маржиналізму є твердження, що будь-яке рішення про виробництво 
товару супроводжується необхідністю відмови від застосування тих же ресурсів в інших виробництвах. Таке 
розуміння ґрунтується на обмеженості кількості ресурсів і неможливості одночасної реалізації всіх можливих 
варіантів їхнього використання. Водночас альтернативні витрати будь-якого ресурсу, використовуваного у 
виробництві товару, дорівнюють його вартості або цінності у разі вибору найкращого варіанта його застосування. 
[4, с. 10-11] 

Інституціоналістську теорію витрат найбільш яскраво представлено в роботах Дж. К. Кларка і 
Дж. А. Гобсона. Перший займався проблемою накладних витрат, а також докладно дослідив різні види витрат: 
індивідуальні та суспільні, абсолютні, додаткові, фінансові, виробничі, довгострокові та короткострокові. 
Заслугою Дж. А. Гобсона було те, що він ввів поняття людських витрат. [2, с. 175] 

Початком розвитку теорії витрат як самостійного об’єкта управління прийнято вважати їхній поділ на 
постійні і змінні та подальше формування основ класифікації витрат О. Шмаленбахом. Слід зауважити, що 
поділ загальних витрат на постійну та змінну частини став передумовою створення й розвитку директ-костингу 
і CVP-аналізу. 

Паралельно з розвитком теоретичних аспектів управління витратами розвивався і їхній облік, зокрема 
поточних витрат, що активно пропагував і розвивав Т. Лімперг. Р. Коуз і О. Вільямсон, основоположники 
неоінституціоналізму, розширили традиційне розуміння витрат через впровадження трансакційних витрат і 
досліджували їхній вплив на діяльність організацій. [4, с. 11] 

Отже розширення уявлень про індивідуальні і суспільні витрати, подання процесу їхнього формування з 
погляду стадій виробництва й обміну – все це результат теоретичних досліджень, що їх було проведено межах 
трудової теорії вартості, маржиналізму, інституціоналізму та неоінституціоналізму. Крім цього, було створено 
та розвинено класифікацію витрат, що стало передумовою вдосконалення управління індивідуальними 
витратами суб’єктів господарювання й дало змогу досліджувати вплив використання ресурсів підприємства на 
створення кінцевого продукту його діяльності.  

Виходячи з цих позицій, і не зважаючи на деякі недоліки, що їх мають визначення витрат з позицій 
економічної теорії, не можна заперечувати вагомий внесок її представників у становлення і розвиток сучасних 
економічних знань про витрати, їх економічну сутність та вплив на процес виробництва. 

Тлумачення терміну «витрати» сучасними західними вченими-економістами дещо відрізняється від його 
розуміння з позицій економічної теорії. Розглянемо більш детально ці визначення. 

Всесвітньо відомий фахівець у сфері управлінського обліку К. Друрі надав досить загальне визначення 
поняттю «витрати». Так, на його думку слово «витрати» відображає грошові виміри усіх ресурсів, витрачених 
задля досягнення такої конкретної мети, як придбання якого-небудь товару або якої-небудь послуги. Цей 
термін – відмічає К. Друрі – має багато значень і в різних ситуаціях застосовуються різноманітні види витрат. 
Саме тому до цього терміну може бути додане те чи інше слово, що дозволить уточнити значення, яке 
використовується в конкретному виді виміру витрат, що їх було понесено. [5, с. 44] 

На думку таких західних фахівців-обліковців як Ч. Хорнгрен, Дж. Фостер, Ш. Датар «…у 
бухгалтерському обліку витрати визначаються як сукупність ресурсів, що їх було використано для досягнення 
якої-небудь цілі. Зазвичай це сума грошових коштів, що її має бути сплачено за певні товари та послуги». [6, с. 
61] 
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Дещо іншої думки з цього питання додержується К.К. Сіо «…кожна фірма веде бухгалтерські книги, в 
яких реєструє явні витрати, що їх було понесено в процесі роботи, такі, як виплата заробітної плати готівкою, 
витрати на придбання сировини, аналогові відрахування та ін. Хоча ці явні витрати необхідно враховувати, 
розглядати тільки такі витрати недостатньо. Економісти і кваліфіковані керівники розуміють, що існують і 
неявні витрати, які ніколи не враховуються в бухгалтерських книгах, але, тим не менш, повинні братися до 
уваги при розробці управлінських рішень». [7, с.376 ] 

Необхідно розуміти, зауважує К.К. Сіо, що незалежно від своєї природи усі витрати припускають свого 
роду жертву. Це значить наступне: щоб отримати дещо, ми повинні чимось пожертвувати, тобто понести 
витрати.  

Більш змістовно ця теза обґрунтована у праці таких відомих економістів як К.Р. Макконел та С.Л. Брю. 
Існування економічних витрат пояснюється нестачею (рідкістю) ресурсів та можливістю їх 

альтернативного використання. Застосування деякої кількості ресурсів для виробництва будь-якого товару 
означає відмову від інших виробничих можливостей. Витрати в економіці безпосередньо пов’язані з відмовою 
від можливості виробництва альтернативних товарів і послуг. Точніше кажучи, економічні, або альтернативні, 
витрати будь-якого ресурсу, що використовується для виробництва товару, дорівнюють його вартості, або 
цінності, за найкращого з усіх можливих варіантів застосування. [8, с. 477] 

Спираючись на визначення альтернативних витрат, ці науковці навели поняття економічних витрат. 
Економічні витрати – це ті видатки, що їх фірма зобов’язана зробити, або ті доходи, що їх фірма повинна 
забезпечити постачальникам ресурсів для того, щоб відволікти ці ресурси від альтернативних варіантів 
використання. [8, с. 478] 

Виходячи з вищезазначеного, можна дійти висновку, що серед західних фахівців з економіки існують два 
погляди (підходи) щодо тлумачення економічної сутності поняття «витрати»: обліковий (бухгалтерський) та 
управлінський (економічний). Перший – до витрат зараховує лише плату за ті ресурси, що їх було витрачено 
для досягнення конкретної мети (придбання будь-якого товару або послуги). Другий – окрім явних витрат, що 
їх враховано у бухгалтерських книгах, враховує ще і неявні (приховані) витрати і ґрунтується на концепції 
альтернативного використання ресурсів. 

Досить влучно висловився представник управлінського підходу до тлумачення витрат К.К. Сіо «…у 
бізнесі існують різні вид витрат. Однак те, що саме розглядається під витратами у кожній конкретній ситуації, 
досить часто залежить від точки зору керівника». [7, с.376 ] 

Дослідження економічної сутності витрат було б неповним, якщо не брати до уваги думку вітчизняних 
вчених-економістів щодо трактування цього терміну. 

Як відмічає І.Є. Давидович, в економічній літературі витрати трактуються по різному. Зокрема він 
зазначає, що «…визначення витрат, хоч і відрізняються одне від одного, мають спільну основу (базу), суть якої 
зводиться до використання ресурсів: трудових, матеріальних, фінансових». [1, с. 29] 

«Кошти підприємства, пов’язані з формуванням потрібних ресурсів та їх використанням, утворюють 
його витрати» – таке визначення витрат наведено у підручнику за загальною редакцією М.Г. Грещака. [9, с. 5] 

Н.С. Андрющенко зауважує наступне «…дослідивши різні погляди, можна стверджувати, що витрати – 
це економічна категорія, яка відображає грошово-матеріальні ресурси, використані в процесі діяльності 
підприємства». [10, с. 6] 

У посібнику з управління витратами наведено наступне визначення цього поняття: «витрати – це вартість 
усіх ресурсів, що їх було використано у процесі виробничо-господарської діяльності підприємства». [11, с. 8] 

Провівши дослідження понять «витрати», «дохід» та «прибуток», М.Ф. Рибченко та Р.В. Кіслань, дійшли 
висновку що «…витратами виробництва називають вартість засобів виробництва та робочої сили, спожитих у 
процесі виробництва. Тобто це те, у що обходиться створення продукції підприємству». [12, с. 61] 

Витрати потрібно розглядати з діалектичних позицій, наголошують вітчизняні економісти А.М. Турило, 
Ю.Б. Кравчук, Н.М. Цурук. А саме з того, що витати є складною економічною категорією, яка поєднує в собі за 
змістом і процес формування необхідного обсягу економічних ресурсів на підприємстві, і процес їхнього 
використання. Тобто моментом утворення витрат є початок процесу формування економічних ресурсів і тільки 
після відповідного нагромадження починається процес їхнього використання, що є вже іншою і відносно 
самостійною формою відображення витрат. Витрати, як складна економічна категорія, мають свою 
послідовність і одночасність перебування у різних формах. [13, с. 86] 

В тлумаченні цих економістів «витрати» – це грошове вираження величини економічних ресурсів 
підприємства у застосованій і споживаній формах, необхідних для здійснення його виробничо-господарської 
діяльності і досягнення поставленої мети. Таке визначення терміну «витрати», на їх думку, характеризує 
генезис, показує діалектичну єдність і трансформацію одного виду витрат в інший і є метрологічною і 
методичною базою до класифікації і оцінки витрат. [13, с. 86] 

Це визначення, на нашу думку, є досить влучним. Але найбільш змістовним, на нашу думку, 
визначенням витрат є поняття, наведене у монографії колективу авторів на чолі з Г.В. Козаченко. Ґрунтуючись 
на результатах аналізу розуміння сутності затрат, вони запропонували наступне. 

«...Затрати суб’єкта господарювання пропонується розглядати я вартісний вираз обміну і трансформації 
ресурсів підприємства, а також їхнього невідшкодованого виходу за межі підприємства. Обмін ресурсів 
розуміють як процес надходження факторів виробництва на підприємство, що супроводжується оплатою за них 
у формі грошових платежів. Цільова трансформація ресурсів майже завжди супроводжується створенням нової 
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вартості. Під невідшкодованим виходом за межі підприємства його ресурсів пропонується розуміти відсутність 
надходження на підприємство інших факторів виробництва замість відчужених ресурсів. Типовий приклад 
невідшкодованого виходу ресурсів – сплата податків або затрати на виготовлення продукції з невиправним 
браком. Нова вартість не створюється, і не в кожному разі невідшкодованого виходу ресурсів за межі 
підприємства відбуватимуться фінансові платежі. Однак, безсумнівно, підприємство в цьому разі зазнаватиме 
затрат». [4, с. 9] 

Не можна не зауважити, що саме ці представники української економічної школи разом з поняттям 
«витрати» користуються російським терміном «затрати». Таким чином виникає суперечливість у розумінні цих 
двох понять. Тож щоб її вирішити звернемося до законодавчої бази. 

З 1.01.2000 р. в Україні набув чинності стандарт (положення) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», що 
регламентує методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства 
та її розкриття у фінансовій звітності. 

Відповідно до цього положення, витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або 
збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення 
капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 
[14, с. 350] 

За визначенням, наведеним в економічній енциклопедії за редакцією С.В. Мочерного, витрати – це 
виражені у грошовій формі витрати різних видів економічних ресурсів (праці, сировини, матеріалів, основних 
засобів, фінансових ресурсів) у процесі виробництва, обігу і розподілу продукції, товарів. [15, с. 203] 

Тож поняття «затрати» в економічній енциклопедії відсутнє і законодавчою базою в Україні не 
регламентується. 

Авторами вищезазначеної монографії з управління затратами було проведено досить змістовне і 
комплексне дослідження сутності понять «витрати» та «затрати» в тому числі з позицій трудової теорії 
вартості, маржиналізму, неоінституціоналізму, теорії виробництва та теорії витрат. Але, не применшуючи 
вагомості проведеного авторами дослідження, мусимо не погодитись з ними в одному – на сучасному етапі 
розвитку української економічної думки не має нагальної потреби у введенні в обіг такого окремого терміну як 
«затрати». 

Як відмічає відомий вітчизняний економіст А.В. Череп, «…в економічній літературі до цього часу немає 
єдиної точки зору щодо правомірності та необхідності вживання двох термінів, вихідних понять фінансової 
системи: «затрати» та «витрати». У бухгалтерському обліку ринкової економіки поширена диференційована 
інтерпретація цих понять, чим, як вважається, досягається достовірне формування фінансового результату». 
[16, с. 71-72] 

Такий провідний український фахівець з управлінського обліку, як С.Ф. Голов, [17] користується у 
своєму підручнику терміном «витрати». Він, як і К. Друрі, додержується принципу: різні витрати для різних 
цілей. 

Тож, виходячи з цих позицій, на наш погляд, було б доречніше тлумачити термін «витрати» окремо з 
позицій бухгалтерського обліку та управлінського обліку. Тобто виокремлювати обліковий (бухгалтерський) та 
управлінський (економічний) підходи до трактування цього терміну. 

Для розуміння поняття «витрати» з позицій облікового (бухгалтерського) підходу в межах України 
необхідно користуватися його визначенням, наведеним в П(С)БО 16 «Витрати». Це поняття витрат 
використовується для визначення фінансового результату діяльності підприємства у теперішньому періоді 
(тобто на конкретний момент часу). Слід зазначити, що витрати у бухгалтерському обліку далеко не завжди 
пов’язані з рухом коштів. 

У більшості виробництв витрати і випуск продукції не є одномоментними. Витрати здійснюються 
упродовж усього операційного циклу, а її випуск і продаж (реалізація) – у його кінці. Тому слід відрізняти 
витрати на вході операційного циклу (на закупівлю сировини, матеріалів та інших факторів виробництва), 
протягом виробничого циклу і витрати, віднесені на собівартість готової та реалізованої продукції. Витрати, які 
здійснювалися на всіх етапах операційного циклу в певному (звітному) періоді та не віднесені на собівартість 
проданої продукції і фінансові результати у цьому ж періоді, утворюють собівартість виробничих запасів 
(сировини, матеріалів, незавершеного виробництва) і запасів готової продукції, які є важливими складовими 
активів балансу підприємства. [9, с. 8] 

Поняття ж «витрати», що використовується в сфері управління (управлінський (економічний) підхід), 
відбиває реальний рух ї трансформацію ресурсів. Дані витрати розраховуються підприємством для визначення 
поточних показників його діяльності і не повною мірою відбиваються у зовнішній звітності.  

Тож, на нашу думку поняття «витрати» з позицій управлінського (економічного) підходу необхідно 
тлумачити наступним чином. 

Витрати – це економічна категорія, яка відображає грошово-матеріальні ресурси, використані 
підприємством для здійснення його виробничо-господарської діяльності і досягнення поставленої мети за 
умови застосування найбільш ефективного варіанту їх використання. 

Висновки. Сутність витрат складніша, ніж це можна зрозуміти з проаналізованих визначень. Адже вони 
безпосередньо пов’язані і зі структурою активів підприємства, і з процесом виробництва, і з рухом грошових 
потоків підприємства.  
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В основу процесу управління витратами можуть бути покладені різні концепції обліку витрат, може бути 
використана різна термінологія. Тому дуже важливим для менеджерів є правильне розуміння цих питань, так як 
це дозволить їм найбільш ефективним способом використовувати інформацію для досягнення цілей 
підприємства. 

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що на сьогоднішній день серед представників 
української економічної школи існує деяка суперечливість щодо розуміння терміну «витрати» та необхідності 
використання разом з ним поняття «затрати». Цю суперечливість, на нашу думку, доречніше було б розв’язати 
шляхом застосування облікового (бухгалтерського) та управлінського (економічного) підходів до трактування 
терміну «витрати», а термін затрати взагалі не використовувати.  

Тож, у подальших дослідженнях розглянемо класифікацію витрат, користуючись тлумаченням терміну 
«витрати» з позицій управлінського (економічного) підходу. 

 
РЕЗЮМЕ 
Проведено дослідження та узагальнення поглядів представників економічної теорії, вітчизняних та зарубіжних 
вчених щодо економічної сутності категорії «витрати». Запропоновано розмежовувати тлумачення поняття 
«витрати» з позицій облікового (бухгалтерського) та управлінського (економічного) підходів. Наведено власне 
визначення поняття «витрати» з позицій управлінського (економічного) підходу. 
РЕЗЮМЕ 
Проведено исследование и обобщение взглядов представителей экономической теории, отечественных и 
зарубежных ученых относительно экономической сущности категории «затраты». Предложено разграничивать 
толкование понятия «затраты» с позиций учетного (бухгалтерского) и управленческого (экономического) 
подходов. Представлено собственное определение понятия «затраты» с позиций управленческого 
(экономического) подхода.  
SUMMARY 
Investigation and generalization of the economic theory representative views, native and foreign scientists about 
economic essence the category of expenses are carried out. Differentiation the category of expenses interpritation from 
position calculation (accounting) and administrative (economic) point of view is proposed. Own definition the category 
of expenses from administrative (economic) point of view is offered. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО КАПИТАЛА В ЕВРОПЕ 
 

И.Г .Туровцева, аспирантка Запорожского института экономики и информационных технологий   ⋅  
 
Актуальность темы. Развитие современной системы международных экономических отношений 

проходит под воздействием ускоряющейся глобализации мировой экономики. Главной движущей силой этого 
процесса выступают транснациональные корпорации (ТНК), которые представляют собой наиболее мощную 
часть корпоративного бизнеса, действуют в международных масштабах и играют ведущую роль в укреплении 
мирохозяйственных связей. ТНК проводят свои операции на основе разработанных глобальных стратегий, 
связывая национальные и региональные рынки и обеспечивая целостность мирового хозяйства. Одним из 
ключевых направлений экспансии ТНК, определяющим развитие международного производства, является их 
инвестиционная деятельность. Миграция транснационального капитала в форме прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) становится важнейшим источником роста мировой экономики и стимулом расширения 
международных экономических отношений. 

При этом мировые рынки, в том числе и формирующиеся, находятся в процессе фундаментальных 
структурных, технологических и институциональных изменений и представляют собой значительный 
потенциал для экспансии международного корпоративного сектора. Одновременно растет понимание того, что 
в ближайшие годы формирующиеся рынки будут развиваться в рамках общего процесса экономической 
глобализации. При этом воздействие процессов глобализации на конкурентоспособность компаний становится 
все более существенным. Позитивный потенциал глобализации складывается из трех направлений: резко 
возрастающий по своим масштабам международный обмен информацией, технологиями и новейшими 
управленческими знаниями; резкое усиление международной конкуренции в целях проникновения на новые 
рынки; либерализация финансовых потоков и существенное возрастание роли иностранных инвестиций во 
внутреннем инвестиционном процессе. 

Цель исследования и постановка проблемы. Цель исследования состоит в комплексном изучении 
инвестиционных аспектов миграции транснационального капитала в ЕС в условиях формирования Единого 
рынка и ее последствий для дальнейшего развития региональной инвестиционной интеграции в странах 
Центральной и Восточной Европы. В процессе взаимодействия ТНК с переходными экономиками, основная 
часть ПИИ поступает от ТНК развитых стран и вкладывается преимущественно в сырьевые и 
инфраструктурные отрасли, которые обеспечивают ускоренный оборот капитала, наибольшую прибыль и 
наименьший риск. Однако это практически не касается  базовых отраслей экономики, поэтому ПИИ 
существенно не влияют на экономический рост этих стран. 

Степень изученности проблемы. Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды современных ученых - Андрианова В.Д., Губского Б., Лиспица И.В., Макогона Ю.В., Орехову Т.В., 
Пахомова Ю., Рыбалкина В.Е, Хмыз О.В., а также зарубежных ученых-экономистов - Даннинга Д., Кейвса Р., 
Клемента X., Леонхарда В., Макконелла К. Р., Пюеса С, Фишера П., Фишера С, а также экономистов-практиков 
- Вайбеля М., Келлера А., Кенига М., Кумара Н., Сухарда К., Томмсдорфа В., Оппенлендера К. X., Штайгера К., 
Цидриха X. и др. Анализ отечественных и зарубежных источников свидетельствует о том, что в них нашли 
отражение вопросы, в основном, связанные с исследованием инвестиционной деятельности ТНК в Западной 
Европе на первоначальных этапах развития интеграционных процессов и оценкой влияния устранения 
тарифных барьеров на потоки ПИИ в ЕС.  

Основная часть. В целом развивающиеся страны и страны с переходной экономикой включены в 
глобальную финансовую систему, но весьма иерархическим и неравномерным образом. Некоторые страны 
периодически получали доступ к частному международному кредитованию, но одновременно сталкивались и с 
«рационированием» кредитов. В 90-е гг. увеличившиеся потоки связали их фондовые рынки с мировыми более 
тесно. Но беднейшие страны остались на периферии частной между народной финансовой системы и по-
прежнему зависят от потоков государственной помощи.  

Дерегулирование финансовых рынков в развивающихся странах часто приводило к широкому 
распространению спекулятивной деятельности, которую еще больше усиливали краткосрочные притоки 
капитала. Финансовые рынки развивающихся и переходных стран с догоняющим типом развития образуют 
формирующийся сегмент мирового (глобального) финансового рынка. Формирующиеся рынки все более 
интегрируются в мировой финансовый рынок, занимая там скромное место (7-8%) [2].  

Кризис ипотечного кредитования, вспыхнувший в Соединенных Штатах в 2007 году, затронул 
финансовые рынки и породил проблемы ликвидности во многих странах, что привело к удорожанию кредита. 
Однако пока, похоже, и микро- и макроэкономические последствия, влияющие на способность фирм 
осуществлять инвестиции заграницей, были относительно невелики. Поскольку ТНК в большинстве отраслей 
имели вполне достаточно ликвидности для финансирования своих инвестиций, что находило отражение в 
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высокой прибыли корпораций, масштабы воздействия оказались меньше, чем ожидалось. На 
макроэкономическом уровне на экономике развитых стран может сказаться и спад в экономике Соединенных 
Штатов. В результате может сократиться и приток инвестиций в эти страны, и их отток из них. С другой 
стороны, противодействовать реализации этого риска может относительно устойчивый экономический рост в 
развивающихся странах. 

Помимо сжатия кредита в Соединенных Штатах, на мировую экономику влияло и существенное 
обесценивание доллара. Хотя отделить влияние изменений обменного курса от воздействия других факторов, 
определяющих динамику потоков ПИИ, трудно, резкое ослабление доллара помогало стимулировать приток 
ПИИ в Соединенные Штаты. Приток европейских ПИИ в Соединенные Штаты подстегивался возросшим 
относительным благосостоянием европейских инвесторов и снижением инвестиционных затрат в Соединенных 
Штатах. Кроме того, компании, экспортирующие свою продукцию на рынок Соединенных Штатов, страдали от 
изменения обменного курса, что побуждало их расширять местное производство в Соединенных Штатах. 
Иллюстрацией служат изменения в стратегии ряда европейских ТНК, особенно производители автомобилей, 
которые планируют построить новые или расширить существующие производственные мощности в этой 
стране. 

Спад в мировой экономике вызвал кризис ликвидности на денежных рынках и рынках долговых 
обязательств во многих развитых странах. В результате заметно затормозилась деятельность по линии СиП. В 
первом полугодии 2008 года стоимостной объем таких операций был ниже уровня второго полугодия 2007 года 
на 29%. Уменьшаются и прибыли корпораций, и синдицированные банковские кредиты. Исходя из имеющихся 
данных ожидают, что в пересчете на год оценочный объем ПИИ за весь 2008 год составит порядка 1 600 млрд. 
долл., что означает снижение против уровня 2007 года на 10% [1].  

С 2008 г., по прогнозам, будет происходить стремительное развитие инвестиционной деятельности 
компаний из стран с развивающейся экономикой, в частности, стран Азии, при одновременном сокращении 
объемов инвестиций компаний развитых стран, особенно, Северной Америки и Японии. Наиболее 
привлекательными для инвесторов странами в 2008 г. были экономики БРИК, которые бурно развиваются – 
Бразилия, Россия, Индия и Китай, а также США [3]. 

 
Таблица 1. 

Накопленные привлеченные прямые иностранные инвестиции, млн. дол. США [6] 

Накопленные 
привлеченные ПИИ 
(inward FDI) 

Накопленные ПИИ за 
рубежом (outward FDI) 

Накопленные 
ПИИ на душу 
населения 

Доля 
накопленных 
привлеченных 
ПИИ от общих 
ПИИ мира % 

Регион, 
страна 

2000 2007 2000 2007 2006 2007 2006 2007 
Мир 5786700 15210560 6148211 15602339 1645 2393 100 100 
ЕС 2308607 7267144 3050580 8086111 11000 14830 45,3 47,8 
Эстония 2645 16594 259 5873 9420 11853 0,1 0,1 
Латвия 2084 10493 24 776 3290 4197 0,06 0,07 
Литва 2334 14679 29 1565 3225 4448 0,09 0,1 
Польша 34227 142110 1018 19644 2717 3691 0,86 0,93 
США 1256867 2093049 1316247 2791269 5965 6953 14,9 13,8 
Китай 193348 327087 27768 95799 225 249 2,44 2,15 
Казахстан 10078 43381 16 2149 2195 2854 0,27 0,29 
Россия 32204 324065 20141 255211 1380 2250 1,65 2,1 
Украина 3875 38059 170 6077 480 811 0,19 0,25 

 
Потоки ПИИ в развивающиеся страны, по всей вероятности, пострадают в меньшей степени. В 

публикуемом ЮНКТАД Обзоре перспектив мировых инвестиций, 2008-2010 годы, параллельно с 
повышательной тенденцией в среднесрочном плане отмечается менее оптимистический настрой по сравнению 
с предыдущим обзором и более осторожный подход в инвестиционных планах ТНК, чем в 2007 году [3]. 

 
Основным получателем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире в 2008-2011 гг., по прогнозам 

EIU, останутся США – 17% мировых инвестиций, или в среднем 250,9 млрд. дол. США. Вслед за США идут: 
Великобритания – 112,9 млрд. дол. США (7,5% мировых ПИИ), Китай – 86,8 млрд. дол. США (5,8% мировых 
ПИИ) и Франция – 78,2 млрд. дол. США (5,2% мировых ПИИ). Россия, согласно прогнозу, займет 13-ое место 
среди 86 стран по объему мировых ПИИ в 2008-2011 гг. – 31,4 млрд. дол. США в среднем (2,1% мировых 
ПИИ), будучи соседями в рейтинге с Австралией (37 млрд. дол. США) и Бразилией (27,5 млрд. дол. США) [6]. 

Деятельность ТНК непосредственно влияет на платежный баланс, производство, торговлю, занятость, 
развитие конкурентной среды принимающей экономики. Даже больше, при этом  принимают  весомое значение 
политические факторы, которые касаются внешнего контроля над национальной экономикой, 
экстерриториальной и национальной независимости. ТНК не просто направляют свой капитал в конкретную 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 275

отрасль, чем стимулируют ее развитие и рост значения в экономике страны-получателя инвестиций, они также 
направляют туда капитальные, технологические, трудовые ресурсы. 
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Рис. 1. Место по индексу эффективности использования ПИИ [6] 

В результате интеграционной политики ТНК в странах Восточной Европы действительно происходит 
рост производительности труда, увеличивается доля производимой продукции на экспорт, повышается уровень 
соответствия международным стандартам. Однако, если оценивать долговременные перспективы устойчивого 
развития данных стран, то следует отметить очень серьезную проблему - это приход на смену разрушенной 
технологической системы, созданной в советский период, технологической системы, сформированной западно-
европейскими ТНК с одновременным сокращением возможностей для формирования национальной 
инновационной системы. За фасадом финансовых потоков, поступающих по линии ТНК, происходит процесс 
системного замещения национальных взаимосвязей теми экономическими и технологическими взаимосвязями, 
которые сформированы в рамках ТНК.  

С разрушением системы разделения труда между бывшими социалистическими странами произошло 
разрушение и научно-технологической системы. В условиях трансформации основной спрос на научно-
технологические разработки предъявляют частные компании, стремящиеся повысить коммерческий эффект от 
их внедрения в производство. Но, как показывает опыт стран ЦВЕ, в условиях доминирования зарубежных 
компаний в их экономике спрос на технологические разработки ТНК преимущественно предъявляют в своих 
странах, т.е. странах происхождения капитала. Более того, в условиях постепенного сдвига многих 
традиционных производств на Западе от применяемых "низких" технологий в область преимущественного 
использования "высоких" технологий в странах региона формируется производство по "низким" технологиям, 
что позволяет ТНК продлить "жизненный цикл" технологии и соответственно увеличить коммерческий 
результат на освоенные ранее технологии. 

В долгосрочной перспективе такая системная зависимость от западного капитала может создать угрозу 
устойчивому развитию экономик этих стран. Уже сегодня многие исследователи подчеркивают то, что ТНК 
могут менять свою стратегию под влиянием изменчивой мировой конъюнктуры. Кроме того, одно из наиболее 
привлекательных для ТНК свойств стран ЦВЕ - дешевая и квалифицированная рабочая сила - может быть 
пересмотрено ввиду более низких затрат на производство во многих восточно-азиатских странах и в Украине. И 
вполне вероятно, что ТНК, руководствующиеся только лишь собственной стратегией на повышение 
эффективности затрат, могут пересмотреть в целом или по отдельным секторам свою политику в отношении 
стран региона.  

Страны Центральной и Восточной Европы за последнее десятилетие гармонично вписались в процесс 
привлечения и структурного распределения ПИИ. С конца 90-х гг. происходит постепенное увеличение 
объемов привлекаемых ПИИ по отношению к ВВП стран-реципиентов и увеличение доли этих стран в мировом 
потоке ПИИ. Приток ПИИ в страны ЦВЕ в первую очередь был связан с приватизационными мероприятиями.  

Основной формой вложения инвестиций ТНК в страны с переходной экономикой было участие ТНК в 
процессе приватизации и операциях СиП. Процесс приватизации спровоцировал влияние на секторальное  и 
отраслевое распределение ПИИ, поскольку приватизация регулировалась со стороны государства, а для 
иностранных инвесторов привлекательными были в первую очередь те отрасли, в которых существовала 
возможность участия иностранного капитала в приватизации. На современном этапе влияние на структуру 
экономики со стороны ТНК осуществляется в форме вложений в новые проекты, хотя также присутствуют 
операции СиП (рис. 2). 
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Рис. 2. Число трансграничных СиП в странах ЦВЕ, осуществленных в 2007 г.[6] 

 
С конца 90-х гг. в странах ЦВЕ происходит постепенная переориентация иностранных инвестиций в 

отрасли третичного сектора; отрасли, которые производят больший объем добавочной стоимости; более 
наукоемкие отрасли; отрасли, в которых необходим квалифицированный труд. Во вторичном секторе основные 
объемы ПИИ направляются в отрасли машин и установок, транспортного оборудования, продуктов питания, 
химическую промышленность. В третичном секторе основные потоки ПИИ направляются в отрасли финансов, 
торговли, транспорта, строительства, динамичным является приток ПИИ в отрасль телекоммуникаций и 
программного обеспечения. 

Положительное влияние ТНК на экономику принимающих стран не ограничивается только 
количественными показателями притока ПИИ в страну. Важной является и качественная составляющая. ТНК 
приносят в страну передовые решения в области менеджмента и маркетинга, способствуют внедрению 
новейших научно-технических разработок путем трансферта технологий, интенсификации инновационного 
процесса в принимающей стране. Помимо этого, интегрируя рабочую силу разных стран и предъявляя ей 
повсеместно одни и те же требования, ТНК играют важную роль в распространении международных 
стандартов подготовки квалифицированных кадров. Все это приводит к качественному росту промышленности 
принимающей страны и как следствие - росту производительности труда. А именно производительность труда 
является сегодня одним из ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность национальных 
производителей на мировой арене и конкурентоспособность государства в системе мирового хозяйства.  

Немаловажным является и то влияние, которое ТНК оказывают на местную администрацию, с целью 
улучшения налогового режима. Зачастую именно мощное лоббирование со стороны представителей ТНК 
является катализатором для начала реформирования бюрократического аппарата, пересмотра различных 
законодательных актов, регулирующих правила инвестирования и налогообложения в стране, в сторону их 
оптимизации и либерализации. В результате прозрачность экономики страны повышается и соответственно 
повышается ее привлекательность для иностранных инвесторов, что позволяет привлекать в страну 
дополнительные капиталовложения.  

Выводы. Таким образом, на современном страны ЦВЕ увеличивают свою долю в получении мировых 
капиталовложений, но их потенциал в привлечении инвестиций и использовании поглотительной возможности 
используется еще не полностью. Опираясь на результаты нашего анализа, можно сказать, что существует 
тенденция к увеличению поглотительной возможности стран региона и степени ее использования. Отсюда, 
можно ожидать увеличение степени влияния ПИИ на структуру экономики стран ЦВЕ. Хотя в целом 
деятельность ТНК положительно сказывается на экономическом развитии и конкурентоспособности стран 
ЦВЕ, тем не менее, существует много проблем, связанных с той деятельностью ТНК, которая противоречит 
интересам принимающих стран.  

Сегодня уже не вызывает сомнений, что мир свободной конкуренции во все большей мере замещается 
миром транснациональных корпораций. ТНК обеспечивают экономикам стран высокую устойчивость к 
конъюнктурным и кризисным проявлениям мирового рынка, стабильность их развития. Чтобы войти в мир 
глобальной экономики, рост прямых инвестиций за рубеж следует поощрять, стимулируя их более эффективное 
применение. Транснациональная экспансия требует от государства поддержки и управления, требует 
соответствующих ориентиров для оценки хозяйственных позиций проектов создания групп. В этой связи все 
большее значение приобретает разработка государственной стратегии в области экспорта национального 
капитала, которая позволила бы качественно изменить структуру прямых инвестиций, накопленных за 
рубежом, в частности, за счет повышения в ней доли капиталовложений в высокотехнологичные производства; 
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обеспечить законодательное разделение криминального оттока капитала и приобретения зарубежных 
промышленных активов.  

 
РЕЗЮМЕ 
У статті проведене комплексне вивчення інвестиційних аспектів міграції транснаціонального капіталу в ЄС в 
умовах формування Єдиного ринку та її наслідків для подальшого розвитку регіональної економічної інтеграції 
в країнах Центральної й Східної Європи. 
РЕЗЮМЕ 
В статье проведено комплексное изучение инвестиционных аспектов миграции транснационального капитала в 
ЕС в условиях формирования Единого рынка и ее последствий для дальнейшего развития региональной 
инвестиционной интеграции в странах Центральной и Восточной Европы. 
SUMMARY 
The article is devoted to investment aspects of the migration of transnational capital in the EU in terms of the single 
market and its implications for the further development of regional investment integration in the countries of Central 
and Eastern Europe. 
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Праця є необхідною умовою існування не лише однієї людини, але й людства в цілому. Під час 

здійснення та застосування праці відбувається створення всіх матеріальних і духовних благ. В праці 
знаходиться зона  переплетіння  життєво важливих  інтересів різних соціальних  груп, інтересів як приватних, 
особистих і суспільних, так і державних.  

Однак  на всіх етапах розвитку людства праця була найманою і не рівноправною, тому що завжди 
панувала класова нерівність, поділ громадян на «бідних» та «заможних».  Цей розподіл залежав та  зараз 
залежить від того, хто володіє засобами виробництва. Відповідно до цього володарі – це роботодавці, які 
«дають» роботу  всі інші – наймані працівники. 

В той самий момент, коли  найманий працівник  пропонує свою робочу силу, а роботодавець її приймає,  
виникають трудові правовідносини. Здебільшого юридичним фактом їх виникнення є  трудовий договір. 

У сучасних умовах  юристами  часом висловлюються думки про те, що  трудовий договір як 
організаційно-правова модель здійснення найманої праці в умовах ринкової економіки вичерпав себе,  а його 
місце повинен зайняти цивільно-правовий договір. Одним з  доводів, які ними наводяться  є твердження, що 
розвиток ринка праці гальмується  через те, що в трудовому законодавстві відсутнє поняття свободи договору, 
характерного для цивільного законодавства.  У зв’язку з цим,   так і залишається актуальним питання про 
співвідношення даних договорів.  

Це питання досліджували багато вчених  юристів.  Зокрема, українські: Н.В. Болотіна, Г.І. Чанишева, 
В.С. Венедиктов та ін.; російські: М.І. Брагинський, Л.В. Санікова, В.В. Витренський, А.Ф. Нутрдинова, Л.А. 
Чеканова  та ін.  Результати дослідження деяких  вчених привели до того, що вони нічого поганого  не бачать в 
тому, щоб застосовувати цивільно-правові договори замість трудових, а також висловлюють свої пропозиції 
щодо включення трудового договору до складу  цивільного права, але не  в склад договору підряду, а як 
самостійного договору надання послуг за окрему оплату. [1, с. 23].  

На даний момент існує багато досліджень щодо відмінностей цих видів договору, однак майже ніхто з 
науковців не зачіпає тему їх схожості. Не вистачає досліджень щодо психологічної природи  вибору людини,  в 
рамках якого договору буде   проходити її трудова діяльність. І головне, якщо  старі критерії розмежування  
договорів перестають працювати, це не означає, що трудове право  з роками втратило галузеву виключність та 
перетворилось в інститут цивільного, а лише вказує про необхідність пошуку нових критеріїв. Вони повинні 
базуватись не на поверхових ознаках, таких, я к схожість та відмінність галузевих  інститутів, а на розумінні 
внутрішньої, якщо треба, психологічної специфіки трудових відносин. 

Мета статті – визначити відмінності та спільності трудового та цивільно – правового договорів за 
традиційними та нетрадиційними  критеріями. Довести, що злиття двох галузей права, трудового та цивільного, 
в сфері праці, не відбудеться ніколи за рядом причин. Надати пропозиції щодо вдосконалення правовідносин в 
сфері трудової діяльності. 

Поняття  "трудовий договір" міститься     ч. 1 ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпПУ), 
яка  визначає, що  трудовий договір – це  угода між  працівником і власником підприємства, установи, 
організації або уповноваженим ним органом  чи фізичною особою, за якою  працівник зобов’язується  
виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням  внутрішньому трудовому розпорядкові,  а власник 
підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати  
працівникові заробітну плату і забезпечувати умові праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 
законодавством  про працю,  колективним договором і угодою сторін [2]. Якщо подивитися ч. 1 ст. 837 
Цивільного кодексу України  (далі – ЦКУ), то бачимо, що  за договором підряду одна сторона (підрядник) 
зобов’язується на свій  ризик виконати  певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а  замовник 
зобов’язується прийняти  та оплатити виконану роботу [3].    

 При достатній кількості  відмінностей між цими договорами, про які мова піде  далі, треба сказати про їх 
спільні ознаки. Перш за все,  необхідно вказати, що зазначені  договори є угодою, тобто виступають 
консенсуальними.  Іншими словами – договір вважається укладеним з моменту досягнення  згоди між 
сторонами по всім суттєвим умовам.  Ні договір підряду, ні трудовий договір  не можуть бути реальними,  а 
тому вони обов’язково  повинні бути укладеними в письмовій формі. Інша форма, особливо усна, не повинна 
бути характерною для  цих договорів,   оскільки письмова форма дозволяє  передбачити всі  випадки,  які 
можуть трапитися під час виконання роботи. Письмова форма договору виступає в якості гаранта:  в договорі 
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підряду, окрім передбачених цивільним законодавством,  можуть закріплюватися певні права та обов’язки для 
підрядника, який виконує певний вид роботи; такий принцип характерний і для працівника, який виконує  певні 
трудові обов’язки. Трудове законодавство надає  загальні права та обов’язки для працівника,  а вже трудовий 
договір визначає  їх саме для працівника  певної спеціалізації та кваліфікації.  

Спільною для цих договорів є те, що  в процесі їх реалізації застосовується праця – основа буття, 
основний засіб створення матеріальних і нематеріальних благ, сфера самоствердження та розвитку людини. 

Однією зі спільних рис  об’єктів, що досліджуються,   є критерій щодо сторін договору.  Ці договори є 
двосторонніми,  оскільки укладаються між двома сторонами: трудовий договір укладається між працівником та 
роботодавцем, цивільно-правовий договір укладається між  підрядником - особою,  яка зобов’язується виконати 
певну роботу,  та замовником - особою, за замовленням якої виконує певні роботи підрядник. Отже, 
необхідною умовою цих договорів є досягнення  згоди по всім суттєвим умовам між сторонами й ці договори є 
двосторонніми. Укладання односторонніх договорів як  з  сторони цивільного, так і з сторони трудового  
законодавства не можливе. 

Не менш важливою спільною рисою трудового та цивільно-правового договорів є питання щодо  їх 
оплати. Оплата є суттєвою умовою укладання цих договорів. В цивільно-правовому договорі  замовник 
зобов’язується прийняти  від  підрядника результати виконаної роботи та оплатити  цю роботу.  Що стосується 
оплати  за  трудовим договором, то питання щодо оплати праці є необхідною умовою при укладанні договору, 
оскільки в багатьох  випадках саме розмір  заробітної плати  впливає на укладення  трудового договору.  

Тепер розглянемо відмінності двох договорів. Відповідно до визначення трудового договору,   
предметом трудового договору виступає сам процес праці. Згідно з визначенням предмету цивільно-правового 
договору, а саме договору підряду, предметом виступає матеріалізований  результат праці.   

Сторонами трудового договору виступають  роботодавець та працівник, а цивільно-правового – 
підрядник та замовник. Порядок оформлення договорі теж різний. Згідно із трудовим законодавством України  
при прийняті на роботу  працівник  подає  власнику заяву про прийняття на роботу, який  видає наказ, а у 
випадках, передбачених ст. 24 КЗпПУ – складається письмовий договір. Що стосується цивільного договору, то 
він підписується  сторонами. Від працівника потребується лише  документ, який посвідчує особу, тобто 
паспорт, та  довідка про  ідентифікаційний номер. Наказу про прийняття на роботу, як в трудовому 
законодавстві, не видається. Однією  з умов підтвердження факту існування трудових правовідносин  є 
наявність трудової книжки,  в яку заносяться всі записи, пов’язані з трудовою діяльністю працівника.  В 
цивільному законодавстві ведення трудових книжок не передбачено.  

При укладенні будь-якого договору сторони  обговорюють умови даної угоди. При укладанні трудового 
договору обговорюються питання щодо  посади або спеціальності, на яку приймається працівник, розмір 
заробітної плати та дата початку трудових обов’язків. Для договору підряду, як і для більшості цивільно-
правових договорів, суттєвими умовами виступають предмет (створена річ або надання послуги), ціна та строк 
договору,  на якій він укладається і  вони переважно мають разовий  характер.    

Крім того для трудового договору характерно включення працівника  до  штату  підприємства та 
виконання  правил внутрішнього трудового розпорядку. Процес праці регламентується в такому разі  
правовими нормами  різного рівня – від централізованого до локального.  Працівник зобов’язаний  в процесі 
праці виконувати певну норму праці за визначений період  робочого  часу,  дотримуватися правил охорони 
праці й виробничої безпеки та санітарії. При виконанні цивільного договору ці критерії відсутні, тобто 
цивільним договором не передбачається наявність та кількість штату працівників,  відсутній  внутрішній 
трудовий розпорядок та не має норми праці.   

Суттєвою  відмінністю цих договорів є оплата виконаної праці. Як правило,  за трудовим договором 
працівник отримує заробітну плату,  яка не може бути меншою державних гарантій, тобто менше  мінімальної 
заробітної плати. Відповідно до ст. 115 КЗпПУ,  заробітна плата виплачується   працівникові регулярно в робочі 
дні у строки,  встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що 
не перевищує шістнадцяти календарних днів. Згідно зі ст. 843 ЦК України підрядник за виконану роботу  
отримує винагороду, розмір якої встановлюється сторонами цього договору, і який не прив’язаний до 
мінімальної заробітної плати. І навіть виплата попереднього авансу не змінює юридичної природи такої оплати 
– вона цивілістична. В договорі підряду підставою виплати винагороди  є сам договір, а також  акт виконання 
робіт або надання послуг. 

Щодо строків укладання.  Відповідно до ст. 23 КЗпПУ трудовий договір може бути безстроковим, тобто 
укладається на невизначений  строк; строковим – на визначений строк, встановлений сторонами; або таким, що  
укладається на час виконання певної роботи. Що стосується строку укладання договору підряду до ст.. 846 ЦК 
України  зазначає, що  строки виконання роботи  або її окремих етапів встановлюється в договорі. Якщо ж у 
договорі не   встановлені строки виконання робот, підрядник зобов’язаний виконати роботу,  а замовник має  
право вимагати  її виконання  у розумні строки, відповідно до  суті  зобов’язання,  характеру та обсягів роботи 
та звичаїв ділового обороту.  

Істотною відмінністю  трудового договору  від цивільно-правового є глибока соціальна природа 
трудового договору, яка виявляється  в його більш широкому  соціально-правовому змісті. Уклавши трудовий 
договір, власник підприємства не тільки  використовує працю працівника,  але й приймає на себе зобов’язання  
по наданню певних гарантій, пільг,  а також по участі в соціальному забезпеченні працівника.  Мова йде про 
надання щорічної   оплачуваної відпустки, соціальних, навчальних відпусток, скороченого робочого часу для 
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певних категорій працівників,  встановлення  знижених норм праці для неповнолітніх і  осіб із зниженою 
працездатністю, надання оплачуваного вільного часу для здійснення громадської  діяльності   головам і членам 
виборних органів профспілок, трудових колективів, рад підприємств, надання гарантійних і компенсаційних 
виплат. Власник сплачує  страхові внески до фондів  соціального забезпечення  за  працівників підприємств (в 
Пенсійних фонд, Фонд соціального страхування, Фонд зайнятості, Фонд  соціального захисту інвалідів); надає  
інші  соціально-трудові  пільги і гарантії за рахунок прибутку підприємства. Підрядник сам сплачує податки та 
збори, якому замовник просто оплачує роботу згідно договору та законодавства. На відміну від працівника, 
якому роботодавець сплачує заробітну плату вже з відрахуванням необхідних податків та зборів. 

Сторона, що за цивільно-правовим договором виконує роботу, також несе  витрати по внесках на 
соціальне страхування. На думку вченої   Г.І Чанишевої, цим і вичерпується його соціальна діяльність. З цим 
потрібно погодитися, оскільки особливістю є те, що  у такому випадку він  виконує свій соціальний обов’язок 
відносно усього суспільства, а не окремого працівника. [4, с. 156]. 

 Виконавець (підрядник) на відміну від працівника не є підпорядкованим та підконтрольним 
замовникові, і він не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності. У трудових правовідносинах  
роботодавець  має дисциплінарну  владу стосовно  працівника,  він може застосувати до  працівника за 
порушення трудової  дисципліни  міри  дисциплінарного впливу аж до звільнення. У цивільно-правових 
відносинах  роботодавець не володіє дисциплінарною владою по відношенню до працівника.  Взагалі в 
цивільному праві не застосовується поняття "дисципліна праці",   цей інститут характерний для трудового 
права. При заподіянні майнової шкоди, завданої  при виконанні цивільно-правового договору, стягнення 
проводиться виключно в судовому порядку. [4, с. 157]. 

Виконавець (підрядник) на відміну від працівника несе повну матеріальну відповідальність за завдану 
замовникові шкоду та недоотримані ним доходи або упущену вигоду, якщо не доведе відсутності в цьому своєї 
вини, або якщо інше не встановлено договором. Працівник може бути притягнений до обмеженої матеріальної 
відповідальності. І лише у випадках, прямо передбачених законом, до повної, але за пряму дійсну шкоду. І 
обов'язок доведення вини працівника покладається на роботодавця. 

Підстави, порядок і наслідки розірвання договору про надання послуг чи виконання робіт визначаються 
за домовленістю сторін. А от підстави та порядок розірвання трудового договору визначено законодавством. 

Всіх перерахованих критеріїв розмежування двох договорів  достатньо для того, щоб  свідчити  про  
принципово  різну правову природу досліджувальних об’єктів.   Пропонуємо ще декілька відмінностей, які 
ґрунтуються не симбіозі  психології і права.    

По – перше, в основі наукових концепцій про зближення  трудового і цивільного  права лежить 
неправильне уявлення про працівника і роботодавця,    як про рівноправні сторони  трудового договору. 
Роботодавець завжди сильніший за працівника. Він встановлює умови  трудового договору, оскільки володіє 
капіталом, засобами виробництва. Тому держава зобов’язана  втручатись у відношення між сторонами 
трудового договору більш,  ніж воно втручається у відношення між сторонами цивільно – правових  договорів. 
Причиною такого зобов’язання держави є відсутність саме рівності сторін та необхідності забезпечити кожній 
людині реалізацію конституційного права на працю. Отже, зобов’язання держави щодо виконання норм 
Конституції – це ще  одна з причин, чому трудовий договір повинен стояти осторонь від цивільного.  

По – друге, ті цивілісти, які говорять про те, що праця – це товар, а найом праці – це майновий найм, 
забувають про те, що людина – найвища суспільна цінність,  і вона не може бути зведена до цінності майнової. 
Соціальний  елемент праці, його  поєднання з особистістю людини потребують визнання, що праця – не є 
товаром. Відповідно трудові  правовідносини не повинні базуватися на принципі «купив – продав» і бути в 
«єпархії» цивільного законодавства. Саме на цьому глибинному протиріччі між трудовими та цивільними 
відносинами слід базувати  сучасні критерії розмежування    двох договорів. 

По – третє, в суспільстві завжди  були люди, які прагнули волі у всьому, в тому числі і в трудовій 
діяльності. Не зважаючи на те, що воля передбачає певний ризик (ризик залишитись без доходу певний час, 
працювати  більше часу, ніж це закріплено в трудовому законодавстві),  такі люди зі сміливістю вступають на 
шлях самостійного забезпечення себе роботою. Все частіше почали вживати термін «само зайнята людина», 
тобто та, яка може сама себе забезпечити роботою та доходом. В сучасній українській економіці ставку роблять 
саме на таких людей,   які не чекають   волевиявлення держави та роботодавця щодо прийняття їх на роботу. 
Психологічно такі   працюючі не готові до керування ними в процесі праці, не бажають регламентації 
трудового процесу, їм байдужі  соціальні гарантії, які надає трудове законодавство. Мова йде про підприємців. 
Вони завжди з радістю погодяться працювати в рамках цивільно – правового договору: прийшов, зробив 
справу, отримав гроші і знову вільний. Отже, для таких  працівників існування «трудового» цивільного 
договору – це знахідка. Звідси можна зробити висновок, що відповідно до психологічній природі людини, 
відбувається поділ працівників на тих, які бажають  працювати за цивільно – правим договором в сфері праці, 
та тих, хто не проміняв би стабільність, соціальну захищеність та впевненість у завтрашньому дні на  «вільного 
журавля в небі». Звідси, державі необхідно забезпечити існування окремих інститутів права – трудового 
договору та цивільно – правового договору у сфері праці.  

Роботодавцям необхідно пам’ятати, що при укладенні з фізичними особами договорів цивільно-
правового характеру, не можна використовувати  такий  термін, як «трудова угода», оскільки він не 
передбачений чинними нормативними актами. Вживати слід  відповідне найменування договору, передбачене 
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ЦК України: «Договір про надання послуг», «Договір підряду» тощо. Те, що залишилось  від практики 
минулого ще й досі викликає  зайву плутанину та непотрібні спори.  

Галузеві «перегородки» між трудовим та цивільним правом  можуть   зглажуватись, однак переходу 
трудового права в цивільне не відбудеться ніколи. Яскравим прикладом є порівняння трудового і цивільно – 
правового договору (підряду).  Ми проаналізували чим вони схожі і чим відрізняються,  звернули увагу на деякі 
психологічні причини їх  відмежування. Урахування пропозицій, які було зроблено дозволить не тільки 
досягнути позитивного економічного та правозастосовчого ефекту, але й зблизити цивільне та трудовое право,  
при цьому не створюючі передумов необгрунтованого підпорядкування однієї галузі іншій.   

 
РЕЗЮМЕ 
Дана робота присвячена аналізу трудової діяльності в рамках трудового  та цивільного договорів.  За 
допомогою традиційних та нетрадиційних критеріїв розмежування двох договорів  надаються їх  відмінності та 
спільності. Доводиться абсурдність пропозицій переводу  трудових правовідносин в рамки цивільного права.  
Надаються  пропозиції щодо вдосконалення правовідносин в сфері трудової діяльності. 
РЕЗЮМЕ 
 Данная работа посвящена анализу трудовой деятельности в рамках трудового и гражданского договоров. 
Используются  традиционные и нетрадиционные критерии  сравнения двух договоров. Доказывается 
абсурдность    предложений перехода трудовых правоотношений в рамки гражданского права.  
Обосновываются предложения  усовершенствования правоотношений в сфере трудовой деятельности. 
SUMMARY 
This work is devoted to the analysis of labour activity within the framework of labour and civil contracts. The 
traditional and untraditional criteria of comparison of two agreements are utillized. Absurdity of suggestions of 
transition of labour legal relationships is proved in the scopes of civil law. Suggestions of improvement of legal 
relationships are grounded in the field of labour activity. 
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ПЕРЕСЛІДУВАННЯ. ПСИХОЛОГІЯ ПРОКУРОРА-КРИМІНАЛІСТА 
 

О.В. Синєокий, доцент кафедри кримінального права та правосуддя,  кандидат юридичних наук, доцент 
Запорізький національний університе   ⋅  
 

Професіоналізм прокурорської діяльності характеризується, насамперед, високою продуктивністю цієї 
діяльності. Дане визначення професіоналізму діяльності можна припустити як основне в акмеології, і тому 
зараз воно є важливим методологічним орієнтиром нашого дослідження. У той же час дослідження, які були 
проведені в акмеології в останні роки, показали, що доцільно розглядати професіоналізм не тільки в 
діяльнісному контексті, але також у нерозривному зв'язку з особистісним, що як раз співвідноситься з 
найважливішим методологічним принципом єдності діяльності й особистості [1]. Дійсно, у процесі становлення 
професіоналізму прокурорської діяльності особистість прокурора обов'язково розвивається. 
 Першу частину цієї публікації почати потрібно з визначення кримінального переслідування як 
професійної процесуальної діяльності, що здійснюється стороною обвинувачення, а саме відповідними 
спеціальними органами та суб'єктами слідчо-оперативної діяльності з метою викриття підозрюваного, 
обвинуваченого і по доказуванню винності особи у вчиненому злочину, що починається з того моменту, коли 
людина стає суб'єктом кримінального переслідування; сукупність процесуальних дій, направлених на викриття 
певної особи у вчиненні злочину.  

Відзначимо, що динаміка кримінального переслідування – це процес розвитку під впливом певних 
чинників і умов, що включає окремі стадії: порушення кримінальної справи проти конкретної особи, 
пред’явлення цій особі обвинувачення, закінчення досудового слідства шляхом закриття кримінального 
переслідування чи направлення її до суду з обвинувальним висновком, що затверджений прокурором, який 
здійснював нагляд за законністю розслідування цієї справи. 

Отже, враховуючи викладене, потрібно відзначити підвищену актуальність цієї проблеми, оскільки 
дотепер в Україні не вибудувана окрема психолого-акмеологічна теорія професійної діяльності прокурорів-
криміналістів. До того ж, сучасне висвітлення у вітчизняній науковій літературі зазначеної проблематики є явно 
неповним й нерівномірним.  
                                                           
© Синєокий О.В., 2009 
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Відомо, що професіоналізм є запорукою успішної та ефективної прокурорської діяльності. Під ним 
розуміють: обрання та засвоєння суб'єктом даної професії, його адаптацію до роботи та самостійне її 
здійснення, виконання за допомогою професійних засобів та способів певних юридичних дій та операцій, 
вирішення професійних завдань та досягнення мети [2, с. 6].  

Психологія діяльності прокурора-криміналіста - це психологія в цілому, переломлена крізь 
специфічність утримування й структури діяльності кримінального переслідування, що не тотожно контрольно-
наглядової діяльності прокурора, а тому предметом психологічного вивчення діяльності прокурора-
криміналіста в широкому розумінні цього терміна виступають психологічні компоненти, які спонукують, 
направляють і регулюють активність суб'єкта й реалізують її у виконавських діях, а також властивостях 
особистості, через які ця активність реалізується. Отже, діяльність прокурора-криміналіста має цілий ряд 
психологічних особливостей. Зокрема, діяльність прокурора-криміналіста у сфері боротьби зі злочинністю 
відрізняється від інших видів прокурорської діяльності насамперед своїм правовим характером, що визначає і її 
психологічна своєрідність.  

Сьогодні основними завданнями прокурорів-криміналістів, як і раніше, залишаються такі: 
впровадження в практику розслідування злочинів і прокурорського нагляду за дотриманням законності в сфері 
слідчо-оперативної діяльності сучасних можливостей криміналістики й судової медицини, наукових 
рекомендацій, передового досвіду, підвищення професійного рівня прокурорсько-слідчих кадрів. Виходячи із 
цього, вимоги, які сьогодні пред'являються до прокурорів-криміналістів, змушують їх постійно вивчати 
самостійно й впроваджувати науково обґрунтовані методи й прийоми слідства, сучасні інноваційні заходи його 
програмного забезпечення, ефективно використовувати можливості центрів криміналістичної інформації й 
оперативно-розшукових обліків.  

Професійна підготовка прокурора-криміналіста обов'язково повинна містити в собі теоретичне 
навчання, основна мета якого - формування в того, якого навчають, правильного розуміння сутності майбутньої 
діяльності й засвоєння ним необхідних знань. Теоретичне навчання проводиться з тими прокурорсько-слідчими 
працівниками, хто на цей час вже працює на певних посадах, тому цей процес переміняється практичною 
підготовкою, тобто фактично тренуванням, націленим на формування в того, якого навчають, (стажиста, 
практиканта) необхідної системи професійних умінь і навичок професійної діяльності прокурора-криміналіста.  

Отже, на сьогодні в структурних підрозділах прокуратури працюють 85 прокурорів-криміналістів (7 
лише в центральному апараті), які виїжджали до 2007 р. на огляди місць події при вчиненні умисних вбивств та 
надавали необхідну практичну і методичну допомогу в розслідуванні цих злочинів. 

Надання допомоги - це конкретизація функції регулювання і коригування, здійснюваної у вигляді 
практичної і методичної допомоги. 

Практична допомога укладається безпосереднім впливом на об'єкт, методична — припускає 
опосередкований вплив на нього. Надання допомоги має місце в організації роботи і щодо конкретних 
кримінальних справ. 

В останні роки виникла гостра потреба в переосмисленні багатьох положень і критеріїв методичної 
діяльності прокурорів-криміналістів, наданні їй статусу наукової, а також у якісних змінах її змісту та 
організації.  

Сьогодні методичну роботу частіше всього розглядають як фундамент для інновацій. Потрібно 
проводити цільові моніторинги і маркетингові дослідження для вироблення концептуальних направлень 
функціонування і розвитку служби прокурорів-криміналістів. Методична допомога в організації роботи 
слідчого може полягати в  порадах, рекомендаціях зі здійснення інформаційної й аналітичної роботи, 
плануванні слідчо-оперативних заходів, контролюванні їх якісного виконання та здійсненні інших функцій 
управління.  

Практична допомога в організації роботи слідчого виступає у формі вказівок по кримінальних справах; 
складанні плану роботи; розробці функціональних обов'язків співробітників; складанні аналізів та інших 
управлінських документів; проведенні занять; виділенні додаткової кількості співробітників, транспортних 
засобів, криміналістичної й оргтехніки; передачі кримінальних справ в інші підрозділи та ін. 

Одним із базових принципів діяльності прокурорів-криміналістів є адаптація до змін. Адже її основа – 
не тільки впровадження в практику розслідування окремих нововведень, а взаємодія цих змін. Методична 
допомога в конкретних кримінальних справах виявляється в наданні порад, рекомендацій з методики і тактики 
проведення окремих слідчих дій, кваліфікації злочинів та ін. Формами надання практичної допомоги по 
конкретних кримінальних справах є: безпосереднє розслідування кримінальних справ; участь у проведенні 
слідчих дій; складання планів розслідування, процесуальних документів таін. 

   Нова концепція методичного забезпечення прокурорсько-слідчої діяльності будується не на регулярних 
перевірках міськрайпрокуратур, а на засвоєнні форм стимулювання інноваційної діяльності слідчих 
прокуратури та інших оперативних працівників, зокрема тих, хто займається забезпеченням законності у сфері 
слідчо-оперативної діяльності. Це експертно-діагностичні виїзди в прокуратури міст та районів з метою 
проведення управлінського консультування, так звані „мозкові штурми”, „поринання” в ту чи іншу галузь, 
групові дискусії, інноваційна гра, конкурси, тренінги. Подібні форми створюють основу для порівняльного 
аналізу, що стимулює індивідуальну і колективну творчу ініціативу стажистів та інших молодих прокурорських 
працівників. 
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Варто відмітити, що поняття практичної і методичної допомоги відносні. Так, надання практичної 
допомоги слідчому прокуратури з боку прокурора-криміналіста у вигляді вказівок по кримінальних справах 
одночасно є методичною допомогою прокуророві району, де працює зазначений слідчий. 

Науково-методичні центри, якими є відділи криміналістики обласних прокуратур, узагальнюють і 
впроваджують передовий досвід розслідування складних кримінальних справ, аналізують і прогнозують 
розвиток мережі експертних установ і закладів у реґіоні, розробляють та впроваджують інноваційні процеси та 
технології. 

Невід’ємною частиною методичної діяльності прокурорів-криміналістів є науково-дослідна робота, яка 
певною мірою сприяє створенню інновацій та їх розповсюдженню. Висновки досліджень дають важливий 
матеріал для вдосконалення роботи слідчих прокуратури області. 

Потреба в психолого-акмеологічному забезпеченні служби прокурорів-криміналістів в органах 
прокуратури України визначається сутністю оптимізації їх управлінської діяльності. На нашу думку сьогодні 
для цього створені певні передумови — організаційні, психологічні, педагогічні та власне акмеологічні. 

Можливості психолого-акмеологічного забезпечення дозволяють вирішувати проблему подолання 
протиріч у професійній діяльності прокурорів-криміналістів без психологічних стресів і зламу стереотипів, що 
сформувалися. Крім того, потреба у психолого-акмеологічному забезпеченні обумовлена загальною 
спрямованістю на впровадження професійної підготовки зазначених прокурорських працівників. Результати 
дослідження показали, що продуктивної самореалізації конкретного працівника прокуратури в оперативно-
службовій діяльності можна досягти у разі створення необхідних для цього певних умов. Організаційні 
передумови полягають у тому, що в Україні затверджується перспективність психолого-акмеологічного підходу 
в соціальній практиці.  

Одним із центральних завдань є психолого-акмеологічне забезпечення діяльності управлінських кадрів, 
яке передбачає виділити: діагностику й аналіз соціальних і соціально-психологічних процесів, морально-
психологічного стану особового складу і прогнозування їхнього розвитку, що дозволяє керівникам приймати 
правильні управлінські рішення; вироблення оптимальної моделі, алгоритму і технології для керівників, що 
забезпечують ефективну реалізацію управлінських функцій, продуктивні комунікації у процесі служби; 
розробку механізму гармонізації цілей і задач прокурорсько-наглядової праці з інтересами та потребами 
прокурорсько-слідчих колективів, конкретних службовців; здійснення психодіагностики, психотерапії, корекції 
психічного стану та поведінки керівника для сприяння йому в оволодінні оптимальним стилем управління і 
високою культурою спілкування у процесі контрольно-наглядової та слідчо-оперативної діяльності; участь у 
плануванні та відпрацьовуванні програм професійного самовдосконалення керівників, сприяння їм у 
практичному вирішенні соціально-психологічних проблем; впровадження в управлінську діяльність керівників 
продуктивних акмеологічних і психотехнологій. 

Загалом розгляд актуальних питань психолого-акмеологічного забезпечення органів прокуратури 
України вказує на те, що нове бачення системи управління, вироблення оптимальних підходів до управлінської 
діяльності все більше базується на визнанні пріоритету особистості прокурора та її ролі в управлінні. Звідси, ми 
погоджуємося з думкою, що серед перспективних напрямків подальшого розвитку досліджень даної 
проблематики є розробка та наукове обґрунтування методик психолого-акмеологічного консультування 
керівників, а також вивчення шляхів удосконалення роботи психологічних служб у спеціалізованих 
формуваннях держави [3, с. 41]. 

Отже, здійснення психолого-акмеологічного забезпечення буде сприяти більш ефективному вирішенню 
таких задач, як:  

1) забезпечення умов продуктивного розвитку і творчої реалізації потенціалу конкретних службовців у 
процесі професійної діяльності у сфері кримінального переслідування, розвиток професійної компетентності 
кадрів органів прокуратури;  

2) психологічна підтримка, оптимізація прокурорсько-слідчої праці, діагностика, аналіз і 
прогнозування проблем слідчо-оперативних органів. 

У другій (спеціальній) частині цієї публікації пропонуємо термінологічні визначення, що складатимуть 
основи психолого-акмеологічної теорії професійної діяльності прокурора-криміналіста:  

• Абстрагування прокурора-криміналіста – процес мислення, в результаті якого прокурор-криміналіст, 
виходячи від несуттєвих ознак предмета його професійного впливу, переключає увагу з основного 
об’єкту сприйняття або обдумування на другорядні особливості та окремі обставини події злочину, 
який вчинено в умовах неочевидності, тобто застосовує формулу «від конкретного до абстрактного», 
але при цьому абстрактне наповнюється певним криміналістичним змістом. 

• Автоматизм прокурора-криміналіста – рухове реагування у процесі слідчо-оперативної або 
прокурорсько-наглядової діяльності на механізми фізіологічного відображення, непідконтрольне 
свідомості, яке закріплюється у професійних звичках, що з психологічної точки зору не  є позитивним, 
оскільки перестає бути підконтрольним свідомості прокурора-криміналіста. 

• Активність прокурора-криміналіста (психологічний аспект) – вид активності соціальної і 
психологічної: інтенсивність спрямованості особистості прокурора-криміналіста на симбіоз слідчо-
оперативної (з окремими елементами експертної) та прокурорсько-наглядової діяльності, яка найбільш 
чітко проявляється в його характері, а ще й у формах мимовільної уваги, цікавості, творчості, 
креативності, допитливості, інноваційності тощо. 
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• Алгоритм діяльності прокурора-криміналіста – термін і метод інженерної психології: логічна 
організація професійної діяльності прокурора-криміналіста, яка складається із сукупності комплексу 
заходів (системи дій) практичної і методичної допомоги щодо ефективного процесуального 
впровадження в процес кримінального переслідування одиниць оперативно-розшукової та експертної 
інформації. 

• Антиципація прокурора-криміналіста – здатність прокурора-криміналіста передбачити розвиток 
події ще на початку слідчо-оперативної (наприклад, відмова певної особи у ході подальшого 
розслідування від своїх свідчень) або організаційно-службової ситуації (наприклад, підготовка 
матеріалів кримінальної справи щодо наслідків слідчо-оперативних заходів, що з часом буде 
заплановано на координаційну нараду при прокуророві області) в умовах мінімального інформаційного 
забезпечення щодо обставин такої події як прояв випереджального відображення його професійного 
досвіду. 

• Вразливість прокурора-криміналіста – властивість особистості прокурора-криміналіста, яка 
виражається в домінуванні позаслужбових вражень (зокрема, міжособистісних стосунків) над 
пізнавальною функцією сприйняття подій під час професійної слідчо-оперативної та прокурорсько-
наглядової діяльності у сфері боротьби зі злочинністю. 

• Дисциплінованість прокурора-криміналіста – індивідуально-психологічна властивість особистості 
прокурора-криміналіста, яка відноситься до вольових навичок і проявляється як короткочасний процес 
(стан), завдяки якому він надає практичну й методичну допомогу прокурорсько-слідчим працівникам 
на досудовому етапі процесу кримінального переслідування, а також виконує іншу роботу, що 
передбачена його посадовими (оперативно-службовими) обов’язками або прямо випливає із них, 
відповідно з законами України, спеціальними нормами та відомчими (міжвідомчими) правилами, що 
стає в вищій формі професійною звичкою. 

• Компетенція прокурора-криміналіста – досконала галузева обізнаність як фахівця щодо 
притаманних прокурорсько-наглядових службових завдань, зокрема з надання практичної та 
методичної допомоги прокурорсько-слідчим працівникам у сфері слідчо-оперативної діяльності. 

• Компетентність прокурора-криміналіста – професійна авторитетність серед прокурорів, слідчих 
прокуратури, судових експертів та оперативних працівників органів дізнання, яка ґрунтується на 
загальних прокурорсько-наглядових повноваженнях і вузькофахових знаннях у сфері слідчо-
оперативної діяльності; визначається особливий вид прокурорської компетентності - «екстремальної 
професійної компетентності прокурора-криміналіста», коли він готовий до роботи в оперативно-
службових умовах, які раптово ускладнилися. 

• Надійність прокурора-криміналіста — сукупність фізіологічних та психічних властивостей 
прокурора-криміналіста, що необхідні для стійкого ефективного виконання ним професійних завдань, 
як правило в ускладнених оперативно-службових умовах, протягом певного часового інтервалу. 

• Настрій професійний прокурора-криміналіста – найсильніший емоційний регулятор  психологічного 
здоров’я прокурора-криміналіста, який ґрунтується на рівні співвідношення двох основних показників: 
професійного натхнення й суб’єктивних поточних життєвих потреб, що корелюють в екстремальних 
умовах прокурорсько-слідчої діяльності; особлива індивідуально-психологічна сигнальна реакція, що 
указує значення розбіжності оперативно-службових потреб в сфері кримінального переслідування з 
реалізацією професійних завдань та індивідуально-психологічних можливостей прокурора-
криміналіста як професіонала. 

• Окомір прокурора-криміналіста – здатність прокурора-криміналіста з максимальною точністю 
сприймати, оцінювати і порівнювати величини зоровосприйнятих об’єктів, інтервалів між ними і 
відстаней до них під час надання практичної та методичної допомоги слідчому при огляді місця події, 
відтворенні обстановки та обставин події та деяких інших слідчих дій, що проводяться у звичайних або 
екстремальних (надзвичайних) умовах професійної діяльності. 

• Пам’ять прокурора-криміналіста – здатність зберігати і відтворювати в свідомості відображення 
минулої взаємодії прокурора з діяльнісними подіями, інформаційний фон його професійної діяльності, 
що укладається в процесах організації і збереження минулого досвіду на складні дії, які стали 
високоавтоматизованими і виконуються без свідомого осмислення процесу.  

• Пильність прокурора-криміналіста – властивість працівника прокуратури, яка характеризує його 
здатність своєчасно виявляти криміналістично значимі факти й виконувати відповідні організаційно-
розшукові або слідчі (процесуальні) дії, адекватною математичною моделлю чого може стати теорія 
виявлення сигналів.  

• Підказка прокурора-криміналіста – додаткова інформація, що надається спеціальним чином 
прокурором-криміналістом в сфері кримінального переслідування, що може допомогти прийняти 
оптимальне процесуальне (правове) рішення або при організації реалізації його виконання. 

• Професіоналізм особистості прокурора-криміналіста – якісно нова характеристика суб'єкта 
прокурорської праці, що відображає дійсно високий рівень розвитку професійно важливих та 
індивідуально-ділових якостей, акмеологічних складових елементів професіоналізму, адекватний 
рівень домагань, мотиваційна сфера й ціннісні орієнтації, спрямовані на прогресивний розвиток 
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прокурора-криміналіста як фахівця, що відображає високу професійну кваліфікацію й компетентність, 
розмаїтість ефективних професійних навичок і вмінь, володіння сучасними алгоритмами й способами 
рішення оперативно-службових завдань, що дозволяє здійснювати діяльність із високою 
продуктивністю. 

• Психоемоційне виснаження прокурора-криміналіста – процес вичерпання емоційних, фізичних, 
енергетичних ресурсів прокурора як професіонала, що працює з людьми, яке виявляється в хронічному 
емоційному і фізичному стомленні, байдужості з ознаками депресії і дратівливості. 

• Психологічна готовність прокурора-криміналіста – сукупність якостей і властивостей особистості, 
що зумовлює стан змобілізованості психіки, настроєність на найбільш доцільні, активні та рішучі дії в 
складних чи небезпечних умовах виконання службових обов’язків. 

• Психологічна надійність прокурора-криміналіста — інтегральна індивідуальна характеристика, що 
передбачає наявність сукупності певних психофізіологічних, індивідуально-типологічних та 
характерологічних властивостей особистості; 

• Психологічна підготовленість прокурора-криміналіста — спеціальні тренування до виконання 
професійних обов’язків прокурорами під час впливу дії екстремальних факторів, завдяки чому поріг 
напруження підвищується. 

• Теорія професійної діяльності прокурора-криміналіста – цілісна акмеологічна система, у якій тісно 
переплітаються різні рівні наукового знання психологічних закономірностей слідчо-оперативної 
(криміналістичної), контрольно-наглядової (прокурорської) та експертної (науково-методичної) роботи. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті автором проаналізовані і науково обґрунтовані теоретико-методологічні засади розвитку психолого-
акмеологічної концепції професійної діяльності прокурора-криміналіста. На підставі проведеного дослідження 
автором визначаються шляхи та перспективи акмеологічних розвідок теоретичної моделі професіоналізму 
особистості прокурора-криміналіста в сучасних умовах реформування системи органів прокуратури України. 
РЕЗЮМЕ 
В статье автором проанализированные и научно обоснованные теоретико-методологические основы развития 
психолого-акмеологической концепции профессиональной деятельности прокурора-криминалиста. На 
основании проведенного исследования автором определяются пути и перспективы акмеологических разведок 
теоретической модели профессионализма личности прокурора-криминалиста в современных условиях 
реформирования системы органов прокуратуры Украины. 
SUMMARY 
In this article the author analyses and scientifically bases the main theoretical-methodological stages of the development 
psycho-acmeological conception of a procurator-criminalist’s professional activity. On the bases of a carry out 
investigation the author marks the ways and perspectives of an acmeological development the theoretical model of a 
professional person – a procurator-criminalist in nowadays conditions of a reforming procurator’s office system of 
Ukraine. 
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ПРИРОДА АКТІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА ЇХНЯ РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ В РЕГУЛЮВАННІ СЛУЖБОВО-

ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
 

О.В. Лавріненко ⋅  
 
На окрему увагу в контексті сучасного вдосконалення наявного механізму правового регулювання 

соціально-трудових відносин заслуговує питання щодо природи, ролі, місця й значення актів судової влади в 
процесі регулювання службово-трудових відносин працівників ОВС. Ситуація в цій царині була й залишається 
далеко неоднозначною, про що, зокрема, свідчить висновок відомого вітчизняного дослідника професора 
М.І. Іншина: «Єдність і диференціація правового регулювання праці виявляється й у процесі регламентації 
службово-трудових відносин... Єдність і централізоване регулювання, хоча й визначає спрямування 
диференційних норм, усе ж допускає, за певних умов, дещо інший їхній зміст. У тих же випадках, коли єдність 
не допускає диференціації, то повинні діяти загальні норми трудового права. Відсутність же в діючому Кодексі 
законів про працю України чіткої вказівки з питань застосування його норм щодо державних службовців 
створює умови, за яких можливе обмеження та порушення їхніх трудових прав. Так, – наголошує М.І. Іншин, – 
неможливо вказати на відповідність принципам трудового права положення, котре міститься в Зверненні 
Верховного Суду України до голів обласних, Київського та Севастопольського міських судів, Верховного Суду 
Автономної Республіки Крим від 28.03.1998 р. про те, що проходження служби рядовим і начальницьким 
складом органів МВС України регулюється не Кодексом законів про працю України, а чинним законодавством 
про ці органи» [1, с. 172]. На подібні проблемні моменти зверталася увага як автором цієї статті [2-5], так і 
іншими дослідниками [6, с. 103-104, 137; 7]. Рішенням Верховного Суду РФ від 16.11.2000 про визнання 
частково недійсної (незаконної) Інструкції про порядок застосування Положення про службу в органах 
внутрішніх справ РФ, затвердженої Наказом МВС РФ від 14.12.1999 №1038 незаконним було визнане 
положення Інструкції щодо встановлення строку випробування при прийнятті на роботу (службу) у частині 
перевищення шестимісячної тривалості останнього [8] (про таке вже зазначалося в галузевій науці трудового 
права [9, с. 23-24; 10, с. 45]), а також було визнане незаконним положення Інструкції в частині можливості 
переміщення по службі співробітників ОВС у випадках службовій невідповідності в атестаційному порядку, а 
також у порядку дисциплінарного стягнення без згоди працівника. Останнє положення судом було визнане 
таким, що не відповідає ст.ст. 37 і 55 Конституції РФ, п. 2 ст. 4 Європейської конвенції про захист прав людини 
та основних свобод і низці інших правових норм, що розкривають зміст принципу свободи праці. Зазначеним 
Рішенням Верховного Суду РФ, що було зініційоване скаргою профспілки працівників міліції м. Москви, 
незаконними, крім вищевказаних, були визнані положення Інструкції відносно можливості відкликання 
працівника ОВС із чергової відпустки без його згоди; допущення звільнення працівників (співробітників) ОВС 
із застосуванням формулювань звільнення, що відрізняються від наведених у редакції ст. 19 Закону про міліцію 
1991 р. і деякі інші. Як відомо, усі означення положення є усталеними саме в трудовому праві, закріпленні в 
його загальних, а не спеціальних приписах. З огляду на таке, слід відмітити, що загалом за скаргами профспілки 
співробітників міліції РФ за останні роки були визнані незаконними й такими, що не підлягають застосуванню 
на практиці ще ціла низка нормативних актів МВС РФ, себто «відомчих», а також їхніх окремих положень. 
Аналізуючи підсумки участі МВС РФ у судових засіданнях Верховного Суду РФ у цілому, слід зазначити, що 
ще в 1999 р. почав спостерігатися значний ріст числа скарг, поданих у Верховний Суд РФ щодо визнання 
незаконними нормативних актів МВС Росії. Так, якщо за 1996-1998 рр. судом було розглянуто лише 
тринадцять таких скарг, то в 1999 р. – уже двадцять скарг щодо незаконності вісімнадцяти наказів МВС Росії. 
Рішення суду по дев’яти з них були оскаржені заявниками в касаційному порядку [11, с. 29-32]. Зауважимо, що 
позиція профспілки атестованих працівників ОВС України не є дотепер такою активною, дієвою, на що 
неодноразово зверталася увага [12-14]. 

Практична діяльність органів судової гілки влади, у тому числі й на місцевому (районному) рівні є не 
лише неоднозначною, правозастосовча практика, на жаль, свідчить, що й індивідуальні, і колективні службово-
трудові права та законні інтереси працівників ОВС України, як під час проходження служби, так і при 
звільненні з останньої досить часто належним чином судами взагалі не захищаються, рішення в справах часто є 
належно необґрунтованими, і за суттю такими що приймаються на захист «будь-якою ціною» передусім 
фінансових інтересів держави [15, с. 153-154; 16, с. 2; 17-23]. У численних випадках (і насамперед ідеться про 
це) мова йде не про дійсних порушників дисципліни, а саме про законослухняних осіб рядового й 
начальницького складу, яких у «ліченні дні» перетворюють у «порушників» й неправомірно звільняються зі 
служби «задніми числами», не дочекавшись обвинувальних вироків суду, без виплати належної вихідної 
допомоги, сум заборгованого грошового забезпечення, з порушенням установленої процедури звільнення, із 
тривалою затримкою у видачі трудової книжки [24], без оплати фактично виконаної надурочної роботи та 
роботи у вихідні, святкові дні тощо. Про такі випадки вже неодноразово зазначалося в галузевій науці [25-31; 
32, c. 80, 108-109, 118-119]. І подібна ситуація існує не тільки в Україні, а й в інших країнах колишнього СРСР, 
наприклад, Росії. Так, принцип судового захисту прав і свобод, закріплений у ст. 46 Конституції РФ, був 
застосований Верховним Судом РФ у наступному прикладі. Капітан міліції Л. оскаржив у суд наказ начальника 
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лінійного відділу внутрішніх справ про накладення на нього дисциплінарного стягнення. Ухвалою Жовтневого 
районного суду м. Саратова, залишеним без зміни судовою колегією по цивільних справах Саратовського 
обласного суду, виробництво в справі було припинено за мотивом його непідвідомчості суду. Справа в тому, 
що тривалий час багато фахівців уважали непідвідомчими суду трудові суперечки за участю співробітників 
органів внутрішніх справ. Разом із тим, ст. 46 Конституції РФ гарантує кожному судовий захист прав і свобод, 
у тому числі й трудових прав [33, с. 45]. Заступник Голови Верховного Суду РФ у протесті порушив питання 
про скасування всіх судових постанов. Судова колегія по цивільних справах Верховного Суду РФ протест 
задовольнила, визнавши службово-трудовий спір таким, що є підвідомчим суду [34, с. 3].  

На виключну роль і значення актів судової влади було звернено увагу, зокрема, і на Парламентських 
слуханнях «Про стан забезпечення житлом та іншими гарантіями соціального захисту військовослужбовців, 
осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб», що відбулися в лютому 
2006 року. Так, у Рекомендаціях зазначених Слухань, схвалених Постановою Верховної Ради України від 
23.02.2006 за №3507-IV, наголошується на тому, що «...не повністю розв’язано проблему ліквідації 
диспропорцій у розмірах пенсій, і навіть можливість такого вирішення на сьогодні є дуже проблематичною. 
Раніше це питання вирішувалося в судовому порядку, але в зв’язку із прийняттям Пленумом Верховного Суду 
України 15 квітня 2005 року постанови за результатами розгляду судової практики вирішення пенсійних справ 
за позовами колишніх військовослужбовців та працівників міліції стало неможливим» [35]. Дійсно, саме так 
ситуація й розвивалася: у численних випадках, пенсіонери змушені були звертатися до суду задля захисту своїх 
службово-трудових прав, і суди обґрунтовано вирішували такі справи на користь пенсіонерів ОВС та ЗС 
України [36; 37]. Проте згодом, вивчення судової практики застосування законодавства про пенсійне 
забезпечення військовослужбовців та деяких інших осіб, за думкою Верховного Суду України, «показало, що 
суди... в окремих випадках помилково застосовують чинне законодавство, внаслідок чого виникають питання, 
що потребують роз’яснення» [38]. Пленум Верховного Суду України своєю Постановою від 15.04.2005 за №4 
«Про окремі питання застосування судами України законодавства про пенсійне забезпечення 
військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб начальницького і рядового складу 
органів внутрішніх справ та деяких інших осіб» надав такі «роз’яснення», які є обов’язковими для судів,і тим 
самим фактично унеможливив подальше вирішення судами справ на користь позивачів (скаржників) (пп. 1, 8, 
9). Виходить, що по суті «роз’яснення» суду заблокували можливість застосування судами на практиці норм 
законів – актів вищої юридичної сили. 

З огляду на викладене, можна зрозуміти дослідників [39, с. 43-52; 40, с. 59; 41, с. 82-83], котрі дійшли 
висновку про те, що правозастосовча діяльність органів судової влади фактично є процесом правоутворення, у 
тому числі й у царині правового регулювання службово-трудових відносин працівників ОВС. Інколи, що 
особливо привертає увагу, деякі роз’яснення Пленуму Верховного Суду України використовуються (як єдина й 
достатня) правова підстава під час прийняття судом рішення по службово-трудовому спору [42], а також під час 
надання офіційних роз’яснень із боку фахівців Міністерства праці та соціальної політики України стосовно 
правильного застосування відповідних норм трудового законодавства на практиці [43, с. 15; 44, с. 13] чи прямої 
критики позиції суду в рішеннях за окремими справами [45, с. 4-5], проте питання про юридичну природу 
останніх є вельми дискусійним [46, с. 90-91]. Із цього приводу існують навіть діаметрально протилежні 
думки [41, с. 82-83; 47, с. 32]. Зокрема, на думку Р.З. Лівшиця, джерелами трудового права є ті судові акти, які, 
по-перше, реально змінюють права й обов’язки учасників трудових відносин, і, по-друге, опубліковані. До них 
належать: постанови Пленуму Верховного Суду, постанови Конституційного Суду, рішення Верховного Суду в 
окремих справах, що мають принциповий характер і опубліковані, рішення нижчестоящих судів, апробовані 
Верховним Судом і опубліковані [40, c. 59]. Роз’яснення Пленуму Верховного Суду України можуть бути 
визнані джерелом трудового права, уважають Н.Б. Болотіна й Г.І. Чанишева, лише в тому разі, якщо в такому 
роз’ясненні «йдеться про створення нової норми» [48, с. 81]. Прикладом такого роз’яснення, на думку цих 
дослідників, є п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду України від 25.01.1998 за №15. Водночас є вчені, які 
вважають, що постанови Пленуму Верховного Суду не можна вважати джерелами трудового права [49, с. 24; 
50, с. 48; 51, с. 56]. Зокрема І.Ф. Рарог указує на те, що незалежність суду, у тому числі й від обов’язкових 
роз’яснень вищої судової інстанції, яка є головною цінністю та основою істинного правосуддя, передбачає 
рекомендаційний характер роз’яснень, які, з урахуванням високого авторитету цього органу, кваліфікованості 
та наукової обґрунтованості його рекомендацій, можуть слугувати лише орієнтиром для правильного та 
однакового застосування законів [52, с. 57].  

Погоджуючись із позицією дослідників [53, с. 114-118; 54, с. 122-123] щодо необхідності визнання 
окремих нормативних (за суттю) положень роз’яснень Пленуму Верховного Суду України в якості джерел 
трудового права, до основних аргументів слід віднести, зокрема, наявність принципу розподілу державної 
влади. Так, за ст. 75 Конституції України – єдиним органом законодавчої влади є парламент – Верховна Рада 
України. Проте, таке конституційне положення про виняткове право Верховної Ради творити закони зовсім не 
заперечує можливостей інших гілок державної влади – виконавчої та судової – видавати загальнообов’язкові 
правила, які б забезпечували правильне й однакове виконання усіма суб’єктами правових відносин ухвалених 
законів. Тобто «законотворчість» і «правотворчість» – це поняття не ідентичні, хоча й «дотичні» (суміжні) [29, 
с. 15-26; 31, с. 62-104; 54, с. 22-23; 55, с. 22-23]. І якщо повноваження на правотворчість органів виконавчої 
влади не піддається сумнівам, то очевидно, що стосовно таких же повноважень органів судової влади не 
повинно існувати застережень [56, с. 115; 57, с. 137-138]. Слушно зазначає О.А. Беляневич, коли пише у своїй 
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науковій монографії таке: «...навряд чи може викликати заперечення те, що судова влада, якій притаманні всі 
атрибути та ознаки органів державного управління, діє як частина державного механізму, що знаходиться у 
взаємодії з іншими гілками влади» [58, с. 51]. Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада в Україні 
здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, і реалізація повноважень органами цих 
гілок влади здійснюється у встановлених Конституцією межах та відповідно до законів України, але 
абсолютизація незалежності судової влади суперечить закономірностям функціонування цілісних соціальних 
систем [59, с. 155] й призведе до негативних наслідків. 

Згідно з п. 2 ст. 150 Конституції України до повноважень Конституційного Суду України (КСУ) 
належить офіційне тлумачення Конституції України й законів України з питань, передбачених зазначеною 
статтею, КСУ приймає рішення, які є обов’язковими до виконання на території України, остаточними й не 
можуть бути оскаржені (ч. 3 ст. 150 Конституції України). Отож, із прийняттям Конституції України в системі 
джерел трудового права та права соціального забезпечення з’явилися донині невідомі юридичні джерела – 
рішення Конституційного Суду України (КСУ), якими ті чи інші положення законодавства визнаються такими, 
що відповідають Конституції, чи визнаються неконституційними й втрачають чинність (інтерпретаційні 
рішення). Серед інших, до таких інтерпретаційних рішень КСУ належать і рішення, що стосуються правового 
забезпечення порядку та умов проходження служби в ОВС України, соціально-правового захисту цієї категорії 
працівників та осіб, що звільнилися зі служби [60-62]. Незважаючи на вагоме значення рішень Конституційного 
Суду в структурі правового регулювання трудових відносин та соціально-забезпечувальних відносин загалом та 
службово-трудових відносин працівників ОВС зокрема, питання щодо правової природи рішень КСУ є 
дискусійним: одні дослідники вважають, що такі рішення є складовою частиною поточного законодавства, і за 
ознаками ієрархії передують законам, тобто займають місце після Конституції України [63, с. 67]; інші – 
зазначають, що якщо Конституційний Суд має право тлумачити положення Конституції й закони держави, то 
така діяльність сама по собі створює йому статус законодавчого органу [64, с. 145]. П.А. Бущенко зазначає, що 
«є сенс прирівняти юридичну силу рішень Конституційного Суду України до сили закону» [65, с. 16]. 
Натомість В.С. Венедіктов уважає, що «хоча Конституційний Суд України не можна назвати правотворчим 
органом у чистому виді, оскільки він не створює нових правових норм, а або перевіряє наявні на предмет їхньої 
конституційності, або дає їм офіційне тлумачення, однак рішення Конституційного Суду є остаточними, не 
підлягають оскарженню й обов’язкові для виконання на території України, що свідчить про нормативність і 
юридичну чинність його приписів» [51, с. 55-56; 66, с. 44]. У той же час Н.Б. Болотіна наголошує, що «у тих 
випадках, коли Конституційний Суд дає офіційне тлумачення законів про працю, його рішення слід визнати 
джерелами трудового права» [53, c. 121]. 

Підтримуємо позицію тих авторів [51, с. 55-56; 53, c. 121; 66, с. 44], які вважають, що КСУ не є 
правотворчим органом в Україні, адже він не створює нових правових норм. Його компетенція – це перевірка 
приписів наявного законодавства на предмет їхньої конституційності (відповідності нормам Конституції 
України), або, за потреби, – здійснення офіційного тлумачення законодавчих положень. Водночас, зважаючи на 
остаточний характер рішень Конституційного Суду – вони не підлягають оскарженню й обов’язкові для 
виконання на території України, такі рішення, дійсно, мають нормативний характер. Тому в тих випадках, коли 
Конституційний Суд дає офіційне тлумачення, зокрема, законів про працю – є підстави умовно визнати його 
рішення юридичними джерелами (формами) трудового права. Щодо правової природи рішень Конституційного 
Суду України, то в зазначених вище випадках, їх можна прирівняти до актів вищої юридичної сили [1, с. 53] – 
законів України. Але це не виключає, а, скоріше, передбачає застосування в науковій доктрині терміну 
«квазізакони» [64, с. 145; 65, с. 16] на кшталт того, як це робить, наприклад, Б.В. Малишев, коли пише про 
«квазіпрецеденти» [67, с. 5] чи О.А. Беляневич, коли характеризує так зване «формулярне право» (термін 
використовується для позначення сукупності правових норм, спрямованих на регулювання угод, при укладенні 
яких були використані типові контракти або стандартні (загальні) умови – прим. О.Л.) і зазначає, що 
«формулярне право відноситься до нормативного компонента соціального регулювання й може бути назване 
«квазіправом» («начебто правом», «несправжнім правом»)» [58, с. 207]. Близьким за сенсом убачається й 
термін, який використовує російський дослідник С.В. Бахін, як-от «субправо» [68, с. 207]. Уживання терміну 
«квазізакони» певною мірою і є свідченням того, що, попри нормативну природу актів Конституційного Суду 
України, останні, усе ж таки, не можуть розглядатися як «повноцінні» законодавчі нормативні акти. А 
«мірилом» для осмислення характеру співвідношення цих понять, як на нас, є загальнотеоретичні положення 
щодо визначення поняття такого поняття, як «нормативний акт» [1, с. 51-52; 69, с. 337; 70, с. 224; 71, с. 176]. На 
наш погляд, системний аналіз наведених позицій дослідників дає підстави для висновку, що під час 
характеристики актів Конституційного Суду України принаймні не можна спостерігати об’єктивацію таких 
ознак нормативного акту, у тому числі й закону, як установлення норм права (правил поведінки), дотримання 
встановленої для останніх процедури розробки та прийняття, публікація у встановлених для нормативних актів 
(законів, указів Президента, постанов Уряду тощо) виданнях.  

Подальша наукова розробка означених вище та низки інших суміжних питань стосовно природи, ролі, 
місця й значення актів судової влади в системі джерел права сприятиме подальшому вдосконаленню механізму 
регулювання соціально-трудових відносин загалом та службово-трудових відносин працівників ОВС України 
зокрема. 
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РЕЗЮМЕ 
У статті проаналізовано теоретико-прикладні аспекти діяльності судів із застосування спеціального 
законодавства про службово-трудові відносини працівників ОВС, а також обґрунтовуються висновки щодо 
природи та місця актів судової влади в структурі сучасного механізму регулювання соціально-трудових 
відносин. 
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализированы теоретико-прикладные аспекты деятельности судов по применению специального 
законодательства о служебно-трудовых отношениях работников ОВД, а также обосновываются выводы 
относительно природы и места актов судебной власти в структуре современного механизма регулирования 
социально-трудовых отношений. 
SUMMARY 
In article theoretic-applied aspects of activity of courts on application of the special legislation on service-labour 
attitudes of workers IAB are analysed, and also conclusions concerning the nature and places of certificates of judicial 
authority in structure of the modern mechanism of regulation of social-labour attitudes are proved. 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Іншин М.І. Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні / М.І. Іншин: монографія. – Х.: Вид-во 
Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 337 с. 
2. Лавріненко О.В. Удосконалення законодавства про контрактну форму комплектування органів внутрішніх справ 
як тенденція розвитку інституту трудового договору / О.В. Лавріненко // Проблеми правознавства та правоохоронної 
діяльності. – 2003. – №1. – С. 193-208. 
3. Лавріненко О.В. Організаційно-правові підстави звільнення: їхній зміст, умови застосування та місце в загальній 
класифікації підстав припинення трудового договору / О.В. Лавріненко // Право і безпека. – 2006. – №3. – Т. 5. – С. 
129-137. 
4. Лавріненко О.В. Сучасний механізм реалізації конституційних гарантій у сфері трудових відносин працівників 
органів внутрішніх справ України: теоретико-прикладний аналіз проблемних питань / О.В. Лавріненко // Форум 
права. – 2008. – №2. – С. 280-314. 
5. Лавріненко О.В. Правова природа службово-трудових відносин працівників органів внутрішніх справ у контексті 
аналізу спеціального законодавства про службу / О.В. Лавріненко // Проблеми правознавства та правоохоронної 
діяльності. – 2008. – №1. – С. 262-279. 
6. Гладких Д.Ю. Воздействие принципов трудового права на правовое регулирование служебно-трудовых 
отношений в органах внутренних дел: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. – Пермь, 2002. – 245 с. 
7. Постановление Конституционного Суда РФ от 06.06.95 «По делу о проверке конституционности абз. 2 ч. 7 ст. 
19 Закона РСФСР от 18.04.91 «О милиции» в связи с жалобой гражданина В.М. Минакова» // Собр. зак-ва РФ. – 
1995. – №24. – С. 32-33. 
8. Решение Верховного Суда РФ от 16.11.2000 о признании частично недействительной (незаконной) «Инструкции 
о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел РФ», утв. приказ. МВД РФ от 14.12.99 
№1038 // Бюл. Верх. Суда РФ. – 2001. – №7. – С. 13. 
9. Лавриненко О.В. Испытание при приеме на работу отдельных категорий служащих / О.В. Лавриненко // Бизнес-
Информ. – 1997. – №13. – С. 22-26. 
10. Лавриненко О.В. Испытание при приеме на службу в органах внутренних дел Украины (теоретико-правовое 
исследование) / О.В. Лавриненко // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2006. – №1. – С. 42-46. 
11. Решения Верховного Суда Российской Федерации по вопросам деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации (1999-2001 гг.) / под общ. ред. В.В. Черникова. – М.: БЕК, 2001. – 136 с. 
12. Лавріненко О.В. Профспілки у системі правоохоронних органів держави (історико-правовий аналіз) / О.В. 
Лавріненко // Влада і суспільство: проблеми взаємодії: мат-ли всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-19 
листопада 2005 р.). – Запоріжжя: Юрид. ін-т МВС України, 2005. – С. 240-244. 
13. Лавріненко О.В. Правове забезпечення й основні напрями діяльності профспілки атестованих працівників ОВС 
України (теоретико-правовий аналіз) / О.В. Лавріненко // Економіка, фінанси, право. – 2007. – №8. – С. 25-39. 
14. Лавріненко О.В. Сутність та сфера реалізації захисної функції профспілки атестованих працівників органів 
внутрішніх справ України: теоретико-концептуальні аспекти / О.В. Лавріненко // Проблеми правознавства та 
правоохоронної діяльності. – 2007. – №2. – С. 330-342. 
15. Венедіктов В.С. Організаційно-правові засади проходження служби в органах внутрішніх справ України / В.С. 
Венедіктов, М.І. Іншин: посіб. – Х.: НУВС, 2002. – 156 с. 
16. Шеховцова Н. Харьков – город «ментов»? / Н. Шеховцова // Время. – 1999. – №139. – С. 2. 
17. Рішення Ленінського райсуду м. Кіровограда від 19.05.05 у справі №2-1192/05 за позовом Л. до Управління МВС 
України в Кіровоградській області про стягнення матеріальної та моральної шкоди, заподіяної невиплатою 
заборгованості по грошовому забезпеченню та неналежною оплатою праці // Архів Ленінського райсуду м. 
Кіровограда за 2005 р. 
18. Рішення Заводського райсуду м. Миколаєва від 11.09.99 у справі №2 за позовом Ж. до УМВС України на 
Одеській залізниці про поновлення на роботі та утримання заробітної плати за час вимушеного прогулу і 
відшкодування моральної шкоди // Архів Заводського райсуду м. Миколаєва за 1999 р.  



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 290

19. Рішення Заводського райсуду м. Миколаєва від 11.09.99 у справі №3 за позовом Ж. та П. до УМВС України на 
Одеській залізниці про поновлення на роботі та утримання заробітної плати за час вимушеного прогулу і 
відшкодування моральної шкоди // Архів Заводського райсуду м. Миколаєва за 1999 р.  
20. Рішення Доманівського райсуду м. Миколаєва від 14.04.94 у справі за позовом Р. до УМВС Миколаївської 
облдержадміністрації про поновлення на роботі та виплату заробітної плати за час вимушеного прогулу // Архів 
Доманівського райсуду м. Миколаєва за 1994 р. 
21. Рішення Доманівського райсуду м. Миколаєва від 14.04.94 у справі за позовом Ч. до УМВС Миколаївської 
облдержадміністрації про поновлення на роботі та виплату заробітної плати за час вимушеного прогулу // Архів 
Доманівського райсуду м. Миколаєва за 1994 р. 
22. Рішення Комінтернівського суду м. Харкова від 08.09.99 у справі №2-2339/99 Ш. до Харківського міського 
управління УМВС України в Харківській області // Архів Комінтернівського суду м. Харкова за 1999 р. 
23. Рішення рішення Севєродонецького міського суду Луганської області від 28.12.98 у справі №2-503 за позовами З. 
та К. до УМВС України в Луганській області про поновлення на роботі та утриманні заробітної плати за час 
вимушеного прогулу // Архів Севєродонецького міського суду Луганської області за 1998 р. 
24. Права працівників ОВС не повинні обмежуватися // Міліцейський вісник. – 2000. – №24. – С. 2. 
25. Лавріненко О.В. Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: напрями вдосконалення законодавства про 
працю / О.В. Лавріненко // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 11. – С. 278-282. 
26. Лавріненко О.В. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди працівникам органів внутрішніх справ / О.В. 
Лавріненко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – №2. – С. 97-105. 
27. Лавріненко О.В. Звільнення працівників ОВС за вислугою строків служби: проблеми гармонізації трудового 
законодавства / О.В. Лавріненко // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2001. – Спецвипуск. – С. 344-347. 
28. Лавріненко О.В. Вдосконалення порядку вирішення службово-трудових спорів як складова проблеми кадрового 
забезпечення ОВС України / О.В. Лавріненко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 
14. – С. 240-247. 
29. Лавріненко О.В. Судовий порядок вирішення індивідуальних службово-трудових спорів працівників органів 
внутрішніх справ України: теоретичні і практичні аспекти проблеми та шляхи її вирішення / О.В. Лавріненко // 
Економіка, фінанси, право. – 2004. – №12. – С. 15-26. 
30. Лавріненко О.В. Сучасні проблеми захисту трудових прав атестованого персоналу ОВС України під час 
вирішення індивідуальних службово-трудових спорів: монографія / О.В. Лавріненко. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС, 
2006. – 304 с. 
31. Лавріненко О.В. Службово-трудові спори працівників ОВС України: наук.-практ. рекомендації / О.В. 
Лавріненко. – Донецьк: ДЮІ МВС, 2005. – 144 с. 
32. Лавриненко О.В. Правовая и социальная защита работников органов внутренних дел Украины: пос. / О.В. 
Лавріненко – Харьков: Знание, 1999. – 590 с. 
33. Ершов В. Применение норм Конституции РФ и ГК РФ к трудовым отношениям В. Ершов, Е. Ершова // 
Российская юстиция. – 1997. – №11. – С. 43-47. 
34. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 1995. – №4. – С. 3. 
35. Рекомендації парламентських слухань «Про стан забезпечення житлом та іншими гарантіями соціального захисту 
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб», 
схвалені Постановою Верховної Ради України від 23.02.2006 р. №3507-IV // ІПС «Законодавство України». – 2009. – 
№5. 
36. Рішення місцевого Октябрського райсуду м. Полтави від 19.06.02 у справі №3-119/02 за скаргою М. на 
неправомірні дії посадових осіб пенсійної служби УМВС України в Полтавській області // Архів місцевого 
Октябрського райсуду м. Полтави за 2002 р. 
37. Рішення місцевого Печерського райсуду м. Києва від 20.09.04 у справі №876/2 за скаргою В. на неправомірні дії 
Київського міського військового комісаріату щодо відмови проведення перерахунку пенсії за вислугу років 
військової служби // Архів місцевого Печерського райсуду м. Києва за 2004 р. 
38. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.04.05 №4 «Про окремі питання застосування судами 
України законодавства про пенсійне забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової 
служби), осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб» // ІПС 
«Законодавство України». – 2009. – №5. 
39. Иванов С.А. Трудовое право переходного периода: новые источники / С.А. Иванов // Государство и право. – 
1996. – №1. – С. 43-52. 
40. Трудовое право России: учеб. / отв. ред. Р.З. Лившиц и Ю.П. Орловский. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 1998. – 674 
с. 
41. Прокопенко В.І. Трудове право: підруч. – К.: Вентурі, 1996. – 480 с. 
42. Ухвала судової колегії в цивільних справах Сумського обласного суду від 16.05.01 про скасування рішення 
Зарічного райсуду м. Суми від 27.10.00 у справі за скаргою С. до УМВС України в Сумській області про визнання 
неправомірним наказу начальника УМВС України в Сумській області №38 від 09.06.97 про його звільнення зі 
служби за власним бажанням // Архів Сумського апеляційного суду за 2001 р. 
43. Про оподаткування виплат працівникам за середнім заробітком згідно з ухвалою суду // Праця і зарплата. – 
2006. – №23. – С. 15. 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 291

44. Про відповідальність за затримання розрахунку зі звільненим працівником // Праця і зарплата. – 2005. – №42. – С. 
13. 
45. Бакірова І. Проблемні питання застосування законодавства України щодо відшкодування моральної шкоди в 
судах України / І. Бакірова // Праця і зарплата. – 2006. – №21. – С. 4-5. 
46. Лавриненко О.В. Трудовое право Украины: наука, отрасль, учебная дисциплина (современное состояние и 
перспективы развития в XXI веке): пос. / О.В. Лавриненко. – Х.: АВГ-Пресс, 2000. – 768 с. 
47. Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні: пос. / В.Я. Бурак. – К.: Знання, КОО, 2003. – 268 с. 
48. Трудове право України: підруч. / за ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – К.: Знання, 2000. – 486 с. 
49. Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения: пос. / В.Н. Толкунова. – М.: Белые альвы, 1999. – 278 
с. 
50. Гусов К.Н. Трудовое право России: учеб. / К.Н. Гусов, В.Н. Толкунова. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – 462 с. 
51. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины: учеб. / В.С. Венедиктов. – Х.: Консум, 2006. – 304 с. 
52. Рарог И.А. Правовое значение разъяснении Пленума Верховного Суда РФ / И.А. Рарог // Государство и право. – 
2001. – №2. – С. 56-61. 
53. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підр. / Н.Б. Болотіна. – К.: Вікар, 2003. – 725 с. 
54. Карпенко Д. Основи трудового права: пос. / Д. Карпенко. – К.: А.С.К., 2003. – 324 с. 
55. Ковальський В.С. Правотворчість: теоретичні та логічні засади: монографія / В.С. Ковальський, І.П. Козінцев. – 
К.: Юрінком Інтер, 2005. – 192 с. 
56. Трудове право України / за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2003. – 536 с. 
57. Лавріненко О.В. Трудове право України: пос. / О.В. Лавріненко: у 2 ч. – Горлівка: МАУП, 2005. – Ч. 1. – 295 с. 
58. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): монографія / О.А. Беляневич. – К.: 
Юрінком Інтер, 2006. – 486 с. 
59. Борденюк В.І. Судова влада як складова механізму держави та державного управління / В.І. Борденюк // Вісник 
господарського судочинства. – 2005. – №2. – С. 153-157. 
60. Рішення Конституційного Суду України від 03.07.99 №5-рп/99 у справі за конституційними поданнями Служби 
безпеки України, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства 
фінансів України щодо офіційного тлумачення положень п. 6 ст. 12 Закону України «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх сімей», ч. 4 і 5 ст. 22 Закону України «Про міліцію» та ч. 6 ст. 22 Закону 
України «Про пожежну безпеку» (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї») // ІПС «Законодавство 
України». – 2009. – №5. 
61. Рішення Конституційного Суду України від 06.07.99 №8-рп/99 у справі за конституційними поданнями 
Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень ч. 6 
ст. 22 Закону України «Про міліцію» та ч. 7 ст. 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (справа щодо права на 
пільги) // ІПС «Законодавство України». – 2009. – №5. 
62. Рішення Конституційного Суду України в справі за конституційними поданнями 55 народних депутатів України 
щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст.ст. 58, 60 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2001 рік» та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень пп. 2, 3, 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 58 Закону України «Про Державний бюджет України на 2001 
рік» і підп. 1 п. 1 Закону України «Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів» (справа щодо пільг, 
компенсацій і гарантій) // ІПС «Законодавство України». – 2009. – №5. 
63. Євграфова Є.П. Акти Конституційного Суду України в системі національного законодавства / Є.П. Євграфова // 
Право України. – 2001. – №10. – С. 65-68. 
64. Лилак Д.Д. «Квазізакони» у системі законодавства України / Д.Д. Лилак // Право України. – 2001. – №7. – С. 143-
146. 
65. Бущенко П.А. До питання про нові джерела трудового права у світлі реформування трудового законодавства // 
Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: мат-ли наук.-практ. конф. 
(м. Сімферополь, 19-20 травня 2003 р.). – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – С. 14-16. 
66. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины (Общая часть): учеб. / В.С. Венедиктов – Симферополь: ДОЛЯ, 
2004. – 328 с. 
67. Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-правовий аспект): автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. – К., 2002. – 24 с. 
68. Бахин С.В. Субправо (международные своды унифицированного контрактного права) / С.В. Бахин. – СПб.: 
Юрид. центр Пресс, 2002. – 672 с. 
69. Скакун О.Ф. Теория государства и права: учеб. / О.Ф. Скакун. – Х.: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – 705 с. 
70. Комаров С.А. Общая теория государства и права: учеб. / С.А. Комаров. – М.: БЕК, 1998. – 586 с. 
71. Теория права и государства / под ред. В.В. Лазарева. – М.: Право и Закон, 1997. – 492 с. 
 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 292

 
ПРАВОВИЙ СТАТУС УЧАСНИКІВ ВІДНОСИН У СФЕРІ СВОБОДИ СОВІСТІ: 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
 
О.І.Романюк, к.ю.н., доцент кафедри правових дисциплін Донецького національного університету економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського ⋅  

 
Зміни, що відбуваються в суспільстві, переорієнтація державних та правових інститутів на дійсну 

охорону та захист прав і свобод громадян актуалізують дослідження у сфері свободи совісті. Особливо це 
стосується проблемного питання щодо правового статусу учасників цих відносин.    

Проблемою суб’єктів правових відносин у сфері свободи совісті займалися такі вчені-правознавці, як 
М.В.Баглай, В.В.Бородін, І.І.Бражник,   Н.П.Гаєва,  В.А.Куроєдов, Г.Г.Черемних [1], А.С.Ловинюков [2] та ін. 
Однак необхідно враховувати, що розвиток законодавства, удосконалювання правового механізму регулювання 
свободи совісті в нашої державі  викликає необхідність подальшого вивчення цього питання. Зазначимо, що до 
теперішнього часу в Україні відсутні комплексні дослідження, у яких був би наведений порівняльний аналіз 
законодавства нашої країни та Росії з сфери регулювання свободи совісті.     

Мета статті: розглянути правовий статус громадян нашої країни та релігійних організацій як основних 
учасників адміністративно-правових відносин у сфері свободи совісті та навести порівняльний аналіз 
законодавства України та Росії з цього питання. 

 Звернемося до юридичного статусу громадянина в його відносинах у сфері свободи совісті з органами 
виконавчої влади і взагалі в державно-управлінській сфері, тобто розглянемо громадян України як основних 
суб’єктів адміністративно-правових відносин у цій сфері.  Слід відмітити, що громадяни в досліджуваних 
правовідносинах наділені загальною правосуб’єктністю, яка складається з адміністративної право- і 
дієздатності. Зауважимо, що для реалізації свого права на свободу совісті особа не обов’язково повинна 
володіти право- і дієздатністю. Так, наприклад, і діти, і особи з психічними захворюваннями можуть брати 
участь у релігійних обрядах. Але, якщо ця реалізація відбувається за допомогою адміністративно-правових 
відносин, то громадяни - учасники цих відносин - обов’язково повинні бути правосуб’єктними. 

Віруючі громадяни України як суб’єкти адміністративних правовідносин у сфері свободи совісті мають 
право створювати релігійні організації за умови дотримання вимог законодавства. Чинне законодавство 
позбавляє неповнолітніх громадян права на участь в заснуванні релігійної організації  [3]. На думку автора, це 
не повинно бути перешкодою для участі цієї категорії осіб у діяльності цих структур, але вони не повинні 
враховуватися серед мінімальної кількості членів, необхідних для реєстрації релігійної організації. Як 
закріплено у ст.3 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації»: «здійснення свободи 
сповідувати релігію або переконання підлягає лише  тим обмеженням, які необхідні  для охорони громадської 
безпеки та порядку, життя, здоров’я і моралі, а також прав і свобод інших громадян, які встановлені законом і 
відповідають міжнародним зобов’язанням України». Отже, право громадянина на свободу совісті може бути 
обмежено законом тільки в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту основ конституційного порядку, 
моральності, прав і законних інтересів людини. Отже, вищевказане положення закону цілком відповідає п. 2 ст. 
9 Європейської Конвенції «Про захист прав людини і основних свобод» [4]. У цій статті зафіксовано, що 
свобода сповідати свою релігію підлягає лише таким обмеженням, що встановлені законом і необхідні в 
демократичному суспільстві в інтересах охорони суспільного порядку, здоров’я і моральності чи для захисту 
прав і свобод інших осіб. І це вичерпний список передбачених Конвенцією законних обмежень права на 
свободу релігії. Слід відмітити, що в Законі РФ «Про свободу совісті і релігійні об’єднання» закріплено, що 
«право громадянина на свободу совісті може бути обмежено Федеральним законом тільки в тій мірі, в якій це 
необхідно з метою захисту основ конституційного порядку, моральності, прав і законних інтересів людини, 
забезпечення охорони країни і безпеки держави» [5]. Вважаю, що вищевказане положення суперечить п.2 ст.9 
Європейської Конвенції «Про захист прав людини і основних свобод», тому що в тексті Конвенції надається 
вичерпний список  законних обмежень права на свободу релігії.  Ніякого лімітування свободи релігії в 
розумінні «національної безпеки» Конвенція не встановлює. 

Таким чином, до адміністративно-правових відносин у сфері свободи совісті, однією стороною яких 
поряд із державними органами виступає громадянин (група громадян), належать ті, які виникають у зв’язку з 
поданням заяви про реєстрацію статуту релігійної організації. 

Яких-небудь спеціальних обов’язків зазначених суб’єктів у сфері свободи совісті, закріплених 
адміністративно-правовими нормами, немає. У цій сфері громадяни несуть загальні обов’язки. 

Другим важливим суб’єктом адміністративних правовідносин у сфері свободи совісті є релігійні 
організації.  Згідно зі ст. 7 Закону України  «Про свободу совісті та релігійні організації» релігійними  
організаціями  в  Україні  є  релігійні громади, управління  і  центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські 
товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об’єднання, що складаються з вищезазначених релігійних 
організацій. Слід відмітити, що у тексті вітчизняного закону не надається визначення дефініції «релігійна 
організація», але підкреслюється що первинною ланкою є релігійна громада, при цьому «релігійна громада є 
місцевою релігійною організацією віруючих громадян одного й того ж культу,  віросповідання,  напряму,  течії 
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або толку, які добровільно об’єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб. Проаналізуємо Закон 
РФ «Про свободу совісті і релігійні об’єднання», у ньому надається визначення релігійного об’єднання. У 
відповідно до ст.6 вищевказаного Закону релігійним визнається таке добровільне об’єднання, яке створене 
громадянами Російської Федерації й іншими особами, які постійно і на законних підставах проживають на 
території Російської Федерації, з метою спільного сповідання і поширення віри. Таким чином, релігійна 
громада в Україні та релігійне об’єднання в Росії виконують множинне спільне функціональне навантаження: 
по-перше, безпосередньо задовольняє релігійні потреби віруючих у ході їхньої спільної участі в богослужіннях; 
по-друге, є первинною ланкою будь-якої конфесії; по-третє, сама форма є доступною для віруючих та  
релігійного виховання. 

Згідно зі змістом окремих статей закону України, право засновувати релігійну організацію представлене 
винятково громадянам України. Цей висновок випливає з аналізу статей, що містяться у вищезгаданому законі 
України (ст. 12, 14). Інші особи, які постійно і на законних підставах проживають на території України, можуть 
бути тільки учасниками релігійних організацій, а не їх засновниками. До учасників релігійних організацій 
належать іноземні громадяни, що мають дозвіл на постійне проживання. 

Слід зазначити, що дія Закону України «Про об’єднання громадян» не поширюється на релігійні 
організації. У РФ релігійні об’єднання також не підпадають під поняття суспільних  об’єднань.   Це 
законодавчо   закріплено  у чинному Законі РФ «Про суспільні об’єднання» 1995 р. (ст.2), де зазначено, що 
«чинність закону не поширюється на релігійні об’єднання». Це спірне, на погляд автора, твердження  
протиставило релігійні організації та об’єднання всім іншим видам суспільних об’єднань громадян, створюючи 
основу для можливих у майбутньому конфліктів, підігріваючи ілюзію про їхні виняткові особливості в 
суспільному житті держави. Здається, тут був упущений шанс включити релігійні організації в єдине правове 
поле цивільного суспільства, що формується, лише вказавши на властиву їм особливість: відділення від 
держави, тобто заборона на пряму участь у політичному житті, діяльності органів влади і управління. 
Позитивним представляється те, що первинні об’єднання віруючих в Україні називаються «релігійними 
громадами», тобто законодавцем вони відокремлені від суспільних організацій термінологічно.  

Згідно з законодавством України релігійна організація визнається юридичною особою з моменту 
реєстрації її статуту (положення). Для  одержання  релігійною  громадою правоздатності юридичної особи  
громадяни в кількості не менше десяти чоловік, які утворили її  і досягли 18-річного віку, подають заяву та 
статут (положення) на  реєстрацію  до обласної, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій, а у Республіці Крим - до Уряду Республіки Крим [3, ст. 14].   Звернемо увагу з цього приводу на 
Закон Росії, в якому закріплено, що місцева релігійна організація - це та, яка складається не менш ніж з десяти 
учасників, що досягли 18-літнього віку і постійно проживають в одній місцевості. Як видно, у законах   
встановлена однакова квота в десять чоловік, тому що менша кількість віруючих навряд чи має потребу в 
придбанні права юридичної особи і цілком може здійснювати свої функції без придбання статусу юридичної 
особи. У жодному нормативному акті, який регулює питання свободи совісті, не зазначено, що віруючий 
повинен входити тільки до однієї релігійної організації. На практиці це може звести до навмисного завищення 
кількості учасників організації з метою одержання різних пільг від місцевих органів державної влади. При 
цьому для реєстрації місцевої релігійної організації її засновники повинні надати підтвердження існування 
організації на даній території протягом не менш п’ятнадцяти років або підтвердження про входження в 
структуру централізованої релігійної організації того ж віросповідання.  

Треба зауважити, що виконати вимоги Закону Російської Федерації «Про свободу совісті і релігійні 
об’єднання» про надання підтвердження свого існування на даній території протягом 15 років може не кожна 
релігійна організація. Здається, що реалізація одних свобод не повинна обмежувати здійснення інших. Але зі 
змісту статті 9 вищевказаного Закону РФ випливає, що зареєструвати релігійну організацію члени релігійної 
громади у випадку зміни місця проживання зможуть лише через 15 років. Правда, законодавець залишив 
віруючим можливість пройти реєстрацію при наявності підтвердження про входження даної релігійної групи в 
«структуру централізованої релігійної організації того ж віросповідання».  

Необхідно  враховувати, що приблизно до 1991 року в Росії, як і в нашої країні,  велася атеїстична 
політика і, отже, багато релігійних організацій з’явилися зовсім недавно. Усе це наводить на міркування про те, 
що в окремих місцях можуть бути створені труднощі для реєстрації релігійної організації, тобто кожен раз 
будуть мати місця прояву бюрократизму. 

На думку М.І.Одінцова, у вищевказаному Законі РФ все-таки лобіюється православ’я, тому що воно 
багато років було єдиною дозволеною релігією. Треба мати на увазі, що може скластися ситуація, при якій 
органи місцевої адміністрації, не визнаючи інші релігійні напрямки, не розділяючи їхньої основи віровчення, 
можуть їх просто заборонити [6]. 

Таким чином, і в Росії, і в нашої країні, адміністративною правосуб’єктністю володіє будь-яка релігійна 
організація, що є юридичною особою. Слід відмітити, що у законодавстві Росії є два типа релігійних 
організацій: місцеві та централізовані. Релігійна організація вважається централізованою, якщо вона поєднує не 
менше трьох місцевих релігійних організацій або вона створена, у свою чергу, централізованою релігійною 
організацією. Наприклад, централізованою релігійною організацією є Російська православна церква, що містить 
у собі канонічні підрозділи, що знаходяться в ієрархічній супідрядності, у тому числі Московську патріархію, 
синодальні установи, екзархати, єпархії, приходи, монастирі, братерства, місії, представництва, що 
розташовуються на території Російської Федерації і за кордоном. 
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Проведемо порівняльний аналіз ще деяких положень правових норм про релігійні організації Російської 
Федерації та України. Як було вище зазначено, законодавець України дав у ст.7 докладний перелік усіх 
складових системи релігійних організацій. На відміну від релігійних суспільств, утворених повнолітніми 
громадянами на добровільній основі, релігійні правління, центри, місії, духовні навчальні заклади створюються 
релігійними організаціями. Монастирі, релігійні братерства також можуть створюватися релігійними центрами 
відповідно до статутів. При цьому законодавець України,  як і Росії, по-моєму, не зовсім логічно вказав у числі 
релігійних організацій управління і центри, тому що це, по суті, органи, що керують, тому їх не можна було 
відносити до переліку видів релігійних організацій. 

Думається, що з огляду на практику, деякі з положень  Закону України «Про свободу совісті та релігійні 
організації» мають певні недоліки.  Зокрема, необхідно розширити перелік форм існування релігійних 
організацій, дозволити створювати місцеві або регіональні відділення релігійних організацій без статусу 
юридичної особи, тобто представництва та філії. Крім того, потрібно врегулювати питання надання статусу 
юридичної особи релігійним об’єднанням. 

Таким чином, переслідуючи загальні цілі в реалізації права на свободу совісті відповідно до міжнародно-
правових документів, законодавство України в цій сфері має свої підходи й особливості. 

Підсумовуючи, зазначимо: 
− громадянин, який є учасником адміністративно-правових відносин у сфері свободи совісті  

зобов’язаний  бути дієздатним у повному обсязі; 
− громадяни, що створюють релігійні організації і групи, як в Росії, так і в Україні є основними 

суб’єктами розглянутих адміністративно-правових відносин. При цьому, незважаючи на те, що релігійні 
організації не мають владних повноважень у сфері державного управління, вони частіше є ініціаторами 
адміністративно-правових відносин у сфері свободи совісті, чим  органи державного управління; 

− чітке бачення місця суб’єкта в структурі адміністративно-правових відносин сприяє розвитку 
механізму правового регулювання в сфері свободи совісті, що допомагає практичної реалізації цього права. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті висвітлюються проблеми правового регулювання в сфері волі совісті в Україні й у Російській 
Федерації. 
РЕЗЮМЕ 
В статье освещаются проблемы правового регулирования в сфере свободы совести в Украине и в Российской 
Федерации. 
SUMMARY 
In the article lighted the problems of the legal adjusting in the field of right of consciences in Ukraine and in a Russian 
Federation. 
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Конституционное право граждан Украина владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, 
закреплено в ст.41 Конституции Украины. Статья 13 Основного Закона гарантирует защиту права 
собственности, указывая, что государство обеспечивает защиту прав всех субъектов права собственности [1]. 
Реализация данного конституционного права граждан реализовано в Разделе VI  Особенной части УК Украины, 
в частности в ст.185, предусматривающей уголовную ответственность за совершение тайного похищение 
чужого имущества (кражу) [2, с. 99]. Однако на сегодняшний день эффективность уголовно – правовых 
методов борьбы с кражами имеет некоторые объективные трудности, в частности в вопросе установления 
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минимального ущерба, с которого наступает уголовная ответственность за совершение указанного 
преступления. Данный вопрос уже не один год создаёт существенную проблему для сотрудников 
правоохранительных органов, которые ведут непосредственную борьбу с этим видом преступности. Как было 
отмечено на коллегии МВД Украины в феврале 2009 года, на состоянии противодействия преступлениям 
против имущественных прав граждан негативным образом сказались изменения в действующем 
законодательстве, в частности печально известный денежный «порог» уголовной ответственности за кражи, 
мошенничества, умышленное уничтожение, растрату или присвоение имущества [3]. В результате 
несовершенства действующего уголовного законодательства, отсутствия обобщенных методик и  практических 
рекомендаций по расследованию никаких мер к раскрытию данного вида преступлений не предпринимается, 
причинённый гражданам ущерб остаётся не возмещённым, безнаказанность за совершение краж влечёт за 
собой рост рецидивной преступности, нивелируется принцип неотвратимости наказания. 

Целью данной статьи является рассмотрение признаков специальных видов умысла в зависимости от 
направленности и степени конкретизации желаемых последствий, а также использование полученных 
результатов при квалификации преступлений в виде  краж чужого имущества. 

Значению и видам умысла в отечественной юридической литературе уделялось достаточно широкое 
внимание со стороны таких учёных, как А.Ш. Якупов, В.И. Борисов, П.С. Матышевский, В.А. Ломако, П.Л. 
Фрис и другие.    

Так, наука уголовного права подразделяет умысел на прямой и косвенный.  Прямой умысел 
характеризуется осознанием лицом общественно опасного характера своего деяния, предвидением его 
общественно опасных последствий (интеллектуальные признаки) и желанием их наступления (волевой 
признак). Косвенный (эвентуальный) умысел заключается в осознании лицом общественно опасного характера 
своего деяния, предвидением его общественно опасных последствий (интеллектуальные признаки) и 
сознательным допущением их наступления (волевой признак). В зависимости от направленности и степени 
конкретизации желаемых результатов умысел подразделяется на определённый (конкретизированный) и 
неопределённый (не конкретизированный). Определённый умысел характеризуется чёткой конкретизацией 
последствий деяния в предвидении виновного. Он может быть простым (когда виновный чётко представляет 
общественно опасный характер своего деяния, предвидит наступление одного конкретизированного 
последствия и желает, стремится достичь определённой цели), или альтернативным (когда лицо предвидит и 
одинаково желает или сознательно допускает наступление одного из двух или большего числа индивидуально 
определённых последствий). 

Неопределённый умысел отличается от альтернативного определённого умысла тем, что при предвидении 
возможности наступления вредных последствий тут отсутствует их индивидуальная определённость. Субъект в 
этом случае желает или сознательном допускает наступления вредных последствий тем или иным интересам, 
однако о том, каким фактически будет этот вред, не имеет чёткого представления [4, с. 151-152].  

Действующее административное законодательств в ч. 3 ст. 51 указывает, что «хищение государственного 
или коллективного имущества признаётся мелким, если стоимость похищенного не превышает трёх не 
облагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленного законодательством Украины [5, с. 32]. 

В соответствии с п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 28 мая 2004 года № 9 «О 
некоторых вопросах применения судами Украины административного и уголовного законодательства в связи 
со вступлением в силу Законом Украины от 22 мая 2003 года «О налоге с доходов физических лиц», если 
нормы соответствующих законов содержат ссылку на необлагаемый минимум доходов граждан, то для целей 
их применения используется сумма в размере 17 гривен, кроме норм административного и уголовного 
законодательства в части квалификации правонарушений или преступлений, для которых сумма необлагаемого 
минимума устанавливается на уровне налоговой социальной льготы» [6, с. 34]. 

В п.6.1.1. Закона Украины « О налоге с доходов физических лиц» указано, что одна налоговая 
социальная льгота равняется 50% одной минимальной заработной платы (в расчёте на месяц), установленной 
законом на 1 января отчётного налогового года [7.]  В соответствии со ст.55 Закона Украины «О 
государственном бюджете Украины на 2009 год», размер минимальной заработной платы на 2009 год 
составляет: с 1 января 2009 года – 625 гривен; с 1 июля 2009 года – 630 гривен; с 1 октября 2009 года – 650 
гривен; с 1 декабря 2009 года – 669 гривен на месяц [8]. 

Таким образом, на сегодняшний день для того, чтобы, например,  по факту совершения карманной кражи 
было возбуждено уголовное дело необходимо, чтобы в результате этого деяния наступили общественно 
опасные последствия в виде причинения материального ущерба на сумму 945 гривен. В результате остаются 
неразрешёнными задачи уголовного судопроизводства, закреплённые в статье 2 УПК Украины, а именно: 
охрана прав и законных интересов граждан; быстрое и полное раскрытие преступлений; изобличение виновных 
и обеспечение правильного применения Закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление, был 
привлечён к ответственности [9, с.6]. Лица, задержанные с поличным по подозрению в совершении краж, 
остаются безнаказанными, ибо сумма похищенного недостаточна для того, чтобы возбудить уголовное дело. В 
случаях совершения неочевидных краж уголовные дела не возбуждаются, ибо в действиях неустановленных 
лиц орган дознания усматривает признаки административного правонарушения. Вследствие этого никаких мер 
к обнаружению похищенного и возмещению причинённого ущерба не принимается, ибо данные вопросы не 
урегулированы действующим законодательством. 
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Не затрагивая в настоящей работе сторон правомерности положений вышеназванных нормативно – 
правовых актов, авторы настоящей статьи постараются исследовать отдельные вопросы определения умысла 
при квалификации противоправных деяний лиц, совершивших кражи чужого имущества. 

Например, задержано с поличным лицо, которое похитило у женщины кошелёк, в котором находилось 
400 гривен. С целью принятия одного из решений, предусмотренных в ч.2 ст.97 УПК Украины необходимо 
определить, какой же вид умысла в зависимости от направленности и степени конкретизации желаемых 
результатов имелся у этого лица относительно размера имущества, которым он желал противоправно завладеть. 
Как следует из теории уголовного права, любое хищение совершается с прямым умыслом. Однако в 
действительности перед нами сразу возникнет вопрос, какой вид умысла будет иметь место в данном случае – 
определённый или неопределённый. И тут мы должны чётко разграничить эти два вида, выявив их 
существенные отличия. 

Рассмотрим интеллектуальные признаки умысла виновного лица при совершении хищения. Совершая 
кражу чужого имущества, субъект осознает общественно опасный характер совершаемой кражи, а также чётко 
конкретизирует и предвидит характер общественно опасных последствий, которые неизбежно наступят в 
результате этого. Уже в содержании данного признака усматриваются черты, присущие определённому 
умыслу. Естественно, при этом умысел виновного направлен на завладение как можно большей суммой денег и 
при этом  он желает наступления максимальной выгоды для себя. Например, если бы в кошельке потерпевшей 
оказалось на 400 гривен, а 400 долларов США, виновный не стал бы возражать против этого и равным образом 
завладел и распорядился бы этими деньгами. Таким образом, в его действиях прослеживается и волевой 
признак определённого, а именно альтернативного умысла, когда лицо предвидит и одинаково желает или 
сознательно допускает наступление одного из двух или большего числа индивидуально определённых 
последствий в виде завладения как можно большей денежной суммой. Как указывает А.Ш. Якупов, если при 
совершении преступления с прямым альтернативным умыслом более тяжкие из желаемых последствий не 
наступили по причинам, не зависящим от воли виновного, то ответственность наступает за покушение на 
причинение именно этих, наиболее тяжких последствий [10, с.126]. 

При этом неизбежно возникает вопрос, на завладение какой именно суммой был направлен умысел 
виновного лица. Конечно, данный факт должен устанавливаться в каждом конкретном случае на основании 
собранных по делу доказательств. Однако если учесть то обстоятельство, что умысел лица был направлен на 
совершение именно уголовно – наказуемого деяния, а также затраченных на достижение этой цели больших 
усилий, энергии и сноровки, то следует считать, что умыслом виновного охватывалось как минимум завладение 
такой суммой, которая как раз и составляет тот «минимальный порог», с которого и наступает уголовная 
ответственность. 

Кроме этого, рассматривая данный вопрос, следует отметить, что в действиях лица, совершающего 
кражу чужого имущества, отсутствует неопределённый вид умысла, при котором в таком его интеллектуальном 
признаке, как в  предвидении возможности наступления вредных последствий отсутствует их индивидуальная 
определённость. Ведь при неопределённом умысле сознанием субъекта охватывается неопределённый круг 
вредных последствий тем или иным интересам, однако о том, каким фактически будет этот вред, лицо не имеет 
чёткого представления. 

В результате исследования данного вопроса мы приходим к выводу, что в действиях лица, совершившего 
кражу чужого имущества в размере, не превышающем нижнего предела, необходимого для привлечения к 
уголовной ответственности за хищение, в некоторых случая имеет место покушение на завладение имуществом 
в размере, который составляет именно этот предел, установленный действующим законодательством. При этом 
лицо, действуя с прямым умыслом, совершает активное действие, непосредственно направленное на 
совершение кражи с целью достижения как можно более выгодного для него преступного результата. Однако 
при этом преступление не доводится до конца оп причине, не зависящей от воли виновного. В нашем случае 
этой причиной оказывается то обстоятельство, что в кошельке у потерпевшей оказалась меньшая сумма денег, 
чем того желал виновный. Достижение желаемого преступного результата в виде похищения максимальной 
суммы денег оказалось нереальным для субъекта преступления, потому что именно этой, большей суммы 
денег, в кошельке у потерпевшей не оказалось, то есть по независящим от него причинам. Как указывает В.П. 
Тихий «не доведение преступления до конца указывает на незавершённость его объективной стороны. Она не 
получает полного развития, то есть в полной мере не осуществлена. Лицо либо не выполняет всех действий, 
которые составляют объективную сторону, либо не настают последствия, указанные в соответствующей статье 
УК. …  это неудачная попытка посягательства на объект … преступление не доводится до конца по причинам, 
не зависящим от воли виновного, прерывается, на завершается вопреки желанию довести его до конца» [4, 
с.177]. 

Вывод: Расследование краж чужого имущества в связи с определением минимального размера 
похищенного для разграничения уголовно - и административно – правовых деликтов на практике встречает 
серьезные трудности. В результате этого существенно нарушаются законные права граждан на защиту права 
собственности, принцип неотвратимости наказания. При производстве дознания, досудебного следствия и 
судебного разбирательства необходимо тщательно исследовать доказательства, указывающие на наличие 
умысла виновного лица на завладение определённым размером чужого имущества. При этом следует учесть, 
что, как правило, умысел виновного при совершении кражи является определённым (альтернативным) и 
заключается в осознании лицом общественно опасного характера кражи, предвидении и желании наступления 
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одного  из двух или большего числа индивидуально определённых последствий в виде завладения как можно 
большей денежной суммой. При этом действия виновного необходимо квалифицировать как покушение на 
причинение именно этих, наиболее тяжких последствий. В отдельных случаях размер этих последствий будет 
равен установленному законом размеру в виде трёх необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, 
эквивалентному трём размерам налоговой социальной льготы. 

Затронутая проблематика является весьма актуальной для разрешения задач уголовного 
судопроизводства и, по мнению авторов, нуждается в серьезном комплексном обсуждении  и исследовании с 
участием научных и практических работников.   
 
РЕЗЮМЕ 
В настоящей статье рассматриваются отдельные вопросы определения вида умысла при совершении краж 
чужого имущества и квалификации действий виновных лиц. 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглядаються окремі питання визначення виду наміру при здійсненні крадіжок чужого майна і 
кваліфікації дій винних осіб. 
SUMMARY 
 The separate questions of determination of type of intention at accomplishing of thefts of stranger property and 
qualification of actions of guilty persons are examined in the real article 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В КОНТЕКСТІ ОСНОВНИХ ТЕОРІЙ ПОКАРАННЯ 

 
І.В. Злобін, к.е.н., старший викладач кафедри Маркетингу, ДонНУ 
Г.А. Струбіцька,  ДонНУ ⋅  

 
Основною ознакою правової держави є забезпечення сталого правопорядку насамперед шляхом 

підвищення рівня правової культури громадян, провадження діяльності, спрямованої на запобігання 
правопорушенням, забезпечення ефективного контролю за дотриманням законів. Попередження злочинності у 
даному контексті виступає одним із пріоритетних завдань, які стоять перед державою.  

У теорії та на практиці попередження злочинності розглядається як широкий комплекс взаємопов’язаних 
заходів, які здійснюються державними органами та громадськістю. Вони організовують попереджувальну 
роботу не лише на соціальному рівні. Специфіка таких заходів полягає у їх спеціальному призначенні та 
цілеспрямованості на усунення конкретних криміногенних факторів.  О.П. Снігерьов пропонує під 
попередженням злочинності розуміти такі заходи, що безпосередньо спрямовані на виявлення і усунення 
причин та умов скоєння злочинів, запобігання їм та припинення. [1] 

Ст. 1 Кримінального кодексу України встановлює наступні завдання кримінального закону: правове 
забезпечення охорони прав і свобод людини та громадянина, власності, суспільного порядку та громадської 
безпеки, навколишнього середовища, конституційного ладу України від злочинних посягань, забезпечення 
миру та безпеки людства, а також попередження злочинів. У зв’язку з невпинним зростанням злочинності 
останнє має на сьогоднішній день особливе значення. [2] 

За останніми даними Міністерства внутрішніх справ України рівень злочинності залишається високим. 
За перше півріччя 2009 року було зареєстровано 193 661 злочинів, що значно менше порівняно з минулим 
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роком – 201262. [3] Такі дані підтверджують необхідність посилення профілактичної політики держави у сфері 
протидії злочинності.  

У зв’язку з цим, підтримуючи думку М.Г. Сорочинського, питання попередження злочинності, зміцнення 
законності, забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, суворого дотримання принципу 
соціальної справедливості не втрачають своєї актуальності. [4] Вивчення та розуміння механізмів, які 
дозволяють попереджувати злочинність засобами кримінального права, є значимим для ефективної протидії 
злочинності та обмеження її негативних наслідків.   

Попередження злочинів неможливе без наявності відповідного апарату примусу, який застосовується до 
осіб, що не підкоряються кримінально-правовим вимогам. Таким апаратом є інститут кримінального покарання. 
[5, с. 356] 

У системі заходів протидії злочинності цей інститут традиційно посідає важливе місце. Покарання, як 
обов’язок злочинця нести відповідальність за своє суспільно небезпечне протиправне діяння, має 
профілактичне значення. Демонструючи можливі негативні наслідки для правопорушника, воно утримує інших 
осіб, які мають схильність до протиправної поведінки, від вчинення подібних злочинів, а також – самої особи, 
до якої застосовувалося покарання, від скоєння нових злочинів. 

Зважаючи на розвиток кримінально-правової думки стосовно проблем підтримки законності та 
правопорядку в суспільстві, є доцільним дослідити теорії кримінального покарання, які визначали його поняття, 
цілі, механізм реалізації та значення у системі заходів протидії злочинності. 

Метою цієї статті є аналіз існуючої на сьогодні сукупності науково-практичних підходів, положень, 
теорій, які стосуються кримінального покарання та його мети; визначення основоположних теорій для 
кримінального законодавства України. 

У правовій науці проблеми кримінального покарання в цілому були відображені у дисертаційних 
дослідженнях П.П. Андрушка, Л.В. Багрій-Шахматова, М.І. Бажанова, В.І. Борисова, О.М. Костенка, В.О. 
Меркулової, П.П. Михайленка, В.О. Навроцького, В.Н. Петрашева, О.В. Старкова, В.В. Ста-шиса, Є.Л. 
Стрельцова, В.Я. Тація, О.І. Шинальського, В.М. Махінчука та ін.  

Однак, незважаючи на великий інтерес до інституту кримінального покарання, його місця в системі 
засобів протидії злочинності, було проведено недостатньо досліджень покарання з позиції його осмислення 
через філософсько-правові теорії, які поклали початок різним школам кримінального права. Аналіз таких 
концепцій може розкрити додаткові підходи до розуміння кримінального покарання. 

Право держави карати осіб, які не дотримуються закону, давно є предметом уваги філософів. Було 
розроблено досить багато філософських теорій, присвячених покаранню: його природі, цілям та впливу. 

Попередження злочинності розуміється, у тому числі, як одна із цілей покарання. Застосування 
покарання за вчинене протиправне діяння стримує інших осіб від подібної злочинної поведінки. Існує велика 
кількість концепцій та теорій кримінального покарання, які тлумачать проблему протидії по-своєму. 

Зокрема, вирізняють дві основні групи теорій – абсолютні та відносні теорії покарання. 
Історично першим було розуміння покарання як відплати – принципу, при якому зло відплачується злом, 

а добро – добром. Відплата з давніх часів розумілася як справедливе підґрунтя покарання. У самій помсті 
бачили вроджене в людині почуття справедливості, досить інстинктивне, таке, що не знає меж і не керується 
іншим принципом, крім зрівняння помсти з тим злом, що її викликало. Таким чином формула «око – за око, зуб 
– за зуб» була не лише формою покарання, а й мірою відплати.  

Так звані абсолютні теорії покарання, або теорії необхідності покарання, вбачають у покаранні прояви 
безумовної справедливості, що вимагає відплати за спричинене злочином зло. Думки про відплату як основу 
покарання зустрічаються у класичних філософів (Цицерон), римських юристів, схоластиків та представників 
школи природного права. Зокрема, Ульпіан називає покарання відплатою за спричинену злочином шкоду, а сам 
злочин таким чином передбачає покарання. Він же вимагав від покарання зразковості і тим самим сподівався 
зменшити злочинність у суспільстві. Ульпіан звернув увагу на мету покарання, на його думку можна 
виправляти злочинця не лише тими чи іншими видами покарання, а й словесним впливом, допускаючи при 
цьому репресії і в самих м’яких формах. [6] 

Також про відплату як основу покарання говорить і Фома Аквінський (1225-1274). Право для нього було 
передусім сферою правди та справедливості. Останньою він називав постійне прагнення воздати кожному своє. 
Дія, яка реалізує таке прагнення та зрівняна з іншою дією, є правом. [7, с. 66] 

Гуго Гроцій (1583-1645), хоча і не вважає принцип відплати достатнім для обґрунтування права 
покарання, але називає його природним правом, з однієї сторони, та природнім обов’язком, з іншої. Саме по 
собі покарання є злом, яке повинен стерпіти кожен за скоєне ним зло. Таким чином злочинець, вчиняючи 
злочин, тим самим заздалегідь погоджується нести покарання. [7, с. 119] 

Г.В.Ф. Гегель (1770-1831) називав покарання відновленням порушеного права. Воно виключає злочин, 
робить його таким, якого взагалі не було, ніколи не існувало. Тому покарання знову представляє собою 
самоціль. Воно є результатом свободної волі злочинця, який сам собі вимагає покарання. Самим фактом 
вчинення злочину злочинець дає згоду на застосування покарання. однак воно має відповідати за своєю 
суворістю тяжкості вчинюваного злочину. [8, с. 466-467] 

Наступною великою групою є відносні теорії покарання. Їх прихильників об’єднувало те, що вони 
бачили сенс і корисність покарання в досягненні якоїсь конкретної мети.   
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До відносних належать так звані утилітарні теорії покарання. На думку прихильників цих теорій, єдину 
та виключну мету каральної діяльності держави складає пряме чи непряме усунення наслідків злочину. 
Держава, як вважається, зобов’язана застосувати попереджувальні заходи проти злочинів, а так як покарання 
позбавляє правопорушника фізичної можливості шкодити, залякувати інших та знищує готовність або 
рішучість на здійснення нових злочинів і тим самим виправляє злочинця, то покарання є важливим 
попереджувальним заходом. У цьому полягає виправдання у його застосуванні. Покарання є законним тому, що 
воно необхідне, і тому, що страждання, які воно приносить злочинцю, незрівнянні з тією користю, яку воно 
приносить суспільству. [9, с. 190] 

Відомою є утилітарна теорія І. Бентама (1748-1832). Йому належать положення про перевагу зла 
покарання над користю злочину, принципи «чим менша неминучість покарання, тим більша його суворість», 
«чим важливіший злочин, тим більше рішучості на покарання жорстоке задля надії попередити злочин». Це 
підтверджує право держави використовувати покарання до осіб, які перейшли межі закону. [10] 

Однією з найстаріших утилітарних теорій є теорія залякування покаранням осіб, які готуються або 
потенційно здатні на скоєння злочину. Її прояви можна знайти і в стародавніх Дигестах, збірках Кароліна та 
Соборному уложенні 1649 року, у науковій доктрині вона була розповсюджена у XVIII-ХІХ ст. 

Кінцева мета покарання, за цією концепцією, полягає в тому, що здійснення покарання вплине на 
майбутнього злочинця, буде стримувати його від посягань на суспільний правопорядок та від уподібнення до 
інших злочинців. Між тим, приклад, створений злочином, може також демонструвати легкість, можливість, а 
іноді  й способи вчинення посягань. У зв’язку з цим держава повинна суворістю покарання знищити 
негативний вплив прикладу, запобігти вчиненню подібних порушень. [11] 

При цьому покарання повинне бути не лише жорстоким, щоб викликати острах, але й має вражати своїм 
зовнішнім виконанням. Звідси походять кваліфікована смертна кара, що виконується публічно, тілесні 
покарання, пов’язані з підвищеною жорстокістю, принизливі покарання тощо.  

Пізніші теорії залякування встановлюють, що острах покарання повинен полягати не у враженні від 
страти, а у невідворотності покарання. Будь-яке бажання вчинити злочин зникає, коли з’являється думка, що за 
кожним злочином завжди будуть йти осуд та покарання. Такий стимул можна в деякій мірі назвати протидією 
злочинності шляхом демонстрації можливих негативних наслідків для правопорушника. [12] 

Ще однією важливою групою є теорії попередження. На думку їх авторів, закон може та повинен 
вимагати від кожного громадянина правомірної поведінки, з яких би мотивів вона не виходила, і той, хто не має 
такої волі за відсутністю відповідних мотивів, які б заважали посяганням на право, знаходиться у протистоянні 
з правопорядком. Проти такої особи може бути застосовано примус.  

При цьому, так як ідея правового порядку порушується не лише дійсним посяганням на право, але й 
вірогідністю такого, то держава має не лише відновити той правовий стан, що був порушений, а й знищити ту 
небезпеку, яка випливає з неправомірної волі. Так у держави виникає право на застосування карального 
примусу. [13] 

Таким чином, метою покарання є знищення за допомогою примусу стану загальної небезпеки, 
викликаного злочинним діянням. При чому це примусове попередження зла може бути досягнутим або шляхом 
погрози, що змушує злочинця відмовитися від злочинних бажань, або знищенням для злочинця фізичної 
можливості робити зло (через застосування смертної кари, довічного ув’язнення, вигнання тощо).  

Одним із прихильників даної теорії був Ч. Беккаріа (1738-1794), який вивів низку правових принципів, 
зокрема «Краще попереджувати злочин, ніж карати», «Мета покарання полягає не тільки в катуванні людини … 
мета покарання полягає лише в тому, щоб зашкодити винному знову заподіяти шкоду суспільству та стримати 
інших від здійснення того ж самого». [14] 

Однією з цілей покарання традиційно вважається виправлення особи-злочинця. Свій внесок у розвиток 
цієї думки зробили автори теорії виправлення покаранням (Протагор, Аристотель, Штельцер). Мета покарання, 
на їх думку, може бути лише одна – виправлення злочинця з тим, щоб він за власним бажанням перестав бути 
суспільно небезпечним. Враховується лише юридичне виправлення злочинця, тобто розвиток правосвідомості, 
почуття правомірності дій, підпорядкованості приписам закону. При цьому не має значення, чи буде дана особа 
морально зобов’язана діяти в межах правових правил, чи буде вона вважати це за належне або необхідним у 
силу вимоги держави.  

Кожен злочин несе за собою певну шкоду, негативні наслідки є його невід’ємною ознакою. З цим 
пов’язана група концепцій кримінального покарання – теорії «загладження» шкоди. Основна теза цих теорій 
полягає в тому, що покаранням можна відшкодувати ту ідеальну шкоду, яку спричинили державі злочином. У 
випадку вчинення правопорушення першим правовим обов’язком особи, умовою для подальшого існування в 
суспільстві, є «загладження»  спричиненої шкоди. Таке відшкодування або відновлення порушеного права 
може бути здійснене добровільно або внаслідок примусу з боку державної влади. 

Шкода, яка спричинена злочином, може бути матеріальною або ідеальною. Перша «загладжується» у 
порядку цивільного правосуддя, друга – внаслідок каральної діяльності держави.      

Ідеальна шкода розуміється досить складно. Злочинець доводить скоєнням злочину перш за все наявний 
недолік правопорядку та правосвідомості, поваги до закону. В інших громадян злочин викликає недовіру та 
зневагу до винуватої особи, яка тим самим втрачає своє місце у суспільстві. Разом це призводить до порушення 
правомірного стану в суспільстві, адже виявлена один раз неповага до закону може призвести до повторення 
таких правопорушень. Особливо сильно страждає правосвідомість потерпілого, відносно якого кожне умисне 
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посягання на його права є приниженням його особистості, його прав, що зумовлює недовіру до закону, 
викликаючи бажання помсти.  [12]       

Таким чином, «загладження» шкоди проходить у кілька етапів:  
1) моральне виправлення злочинця; 
2) юридичне виправлення злочинця; 
3) відновлення поваги та довіри до нього співгромадян; 
4) відновлення правомірної волі в інших осіб; 
5) відновлення честі та гідності постраждалого; 
6) відновлення правомірної волі у потерпілого; 
7) очищення держави від злочинних елементів.   
Усі ці дії мають одну загальну підставу – знищення заподіяної злочином шкоди, що має не лише 

значення корисності, а й відображає начала справедливості.   
Однобічність абсолютних та відносних теорій не могла задовольнити практиків. Тому в середині ХІХ ст. 

з’являються так звані змішані теорії покарання  (синтетичні). Сучасні теорії покарання поєднують у собі 
елементи всіх теорій. Як правило, визнається, що покарання є відплатою за здійснений злочин, що воно є 
відшкодуванням шкоди, спричиненої особі та суспільству, відновленням соціальної справедливості, що 
покарання є засобом утримання злочинця від вчинення нових злочинів (як шляхом усунення такої можливості, 
так і шляхом його виправлення).  

Відомі також погляди, які заперечували право держави карати злочинців, так само як і саму необхідність 
покарання.  

Н.С. Таганцев поділяє авторів, що заперечують право карати, на три категорії: 1) заперечення свободи 
волі; 2) заперечення існуючої системи покарань; 3) заперечення самого права держави карати. При цьому 
автори другої категорії, хоча і вважають, що існуюча система покарань не виконує своїх задач, але не 
заперечують право держави здійснювати каральну політику. [12] 

У кримінальному праві України застосовується підхід змішаних теорій покарання. Це доводить зміст ч. 2 
ст. 50  КК, де зазначено, що покарання має  на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також 
запобігання  вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.  [2] 

Прихильники синтетичних теорій покарання визнають його цілями кару, загальне і спеціальне (вплив 
покарання саме на злочинця) запобігання злочинам, виправлення засудженого, також неможна залишати поза 
увагою елемент відплати за вчинений злочин. 

Отже, впродовж розвитку правової та філософської думки було вироблено низку теорій, які тлумачили 
сутність кримінального покарання як права держави на переслідування злочинців, що порушують закон. Кожна 
з них передбачала конкретну мету та підстави застосування покарання. Найчастіше до його цілей відносили 
відплату, залякування, попередження, виправлення, відшкодування заподіяної шкоди, встановлення 
психологічного тиску щодо особи, яка скоїла злочин, і тих, хто потенційно спроможний за різними факторами 
на вчинення нових правопорушень. 

На сучасному етапі кримінальне право синтезувало досі існуючі абсолютні та відносні теорії 
кримінального покарання. Наслідком такого поєднання стало закріплення у законодавстві універсального 
визначення поняття покарання та його цілей. Зокрема, про відхід від середньовічного абсолютизму в покаранні 
свідчать багатогранність визначених цілей, їх спрямованість не лише на особу злочинця, а й на суспільство в 
цілому, ствердження про неможливість спричинити покаранням фізичних страждань або приниження людської 
гідності. 

Незважаючи на велику чисельність теорій покарання, багатосторонність у його тлумаченні та розумінні, 
переважає ідея невідворотності кримінальної кари за вчинений злочин. Кожна концепція зводиться до 
виокремлення превентивних властивостей покарання, його функції попереджувати скоєння нових злочинів як з 
боку самого порушника, так й інших осіб.  

У сучасних умовах при проведенні профілактичних заходів, спрямованих на протидію злочинності, 
необхідно враховувати особливості кримінального покарання, розглядати його не лише як реалізацію санкції 
кримінального закону, але й як самодостатній засіб попередження злочинності. Це може проявлятися у 
визначенні співрозмірності покарання та злочину, його адекватності вчиненому та наслідках застосування. 

 
РЕЗЮМЕ 
Статтю присвячено дослідженню інституту попередження злочинності в контексті основних кримінально-
правових теорій покарання. На підставі проведеного аналізу зроблено висновок, що будь-яка концепція 
покарання, крім каральної функції, акцентує увагу на його можливості здійснювати загальну та спеціальну  
превенцію, що, тим не менше, стає можливим лише за умови адекватності обраного виду та міри покарання 
скоєному правопорушенню. Також визначено домінуючі концепції покарання та можливі для застосування в 
умовах сучасної України.   
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена исследованию института предупреждения преступности в контексте основных уголовно-
правовых теорий наказания. На основании проведенного анализа сделан вывод о том, что все основные 
концепции наказания, кроме функции кары, акцентируют внимание на его возможности осуществлять общую и 
специальную превенцию, что, тем не менее, становится возможным лишь при условии адекватности 
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выбранного вида и меры наказания совершенному правонарушению. Также выявлены доминирующие и 
возможные для применения в условиях современной Украины концепции наказания. 
SUMMARY 
Article is devoted to research of the institute of the prevention of criminality in a context of the basic criminally-legal 
theories of punishment. Under this analysis the conclusion was drawn, that any concept of punishment, except 
retaliatory function, focuses attention to its possibilities to carry out the general and special prevention, that, 
nevertheless, is possible only under condition of adequacy of the chosen kind of punishment to the commited crime. 
Also dominating concepts of punishment and possible for application in the conditions of modern Ukraine are defined. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОУЧАСТИЕ  ПО 

УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Н.К. Алиев, старший научный сотрудник  отдела «Уголовного права и уголовного процесса» Института 
философии, социологии и права НАНА, кандидат юридических наук ⋅  
 

Общеизвестно, что квалифицирующие признаки относятся к средствам дифференциации уголовной 
ответственности. Поэтому в истории отечественного уголовного законодательства прослеживается четкая 
тенденция ко все более широкому использованию квалифицирующих признаков. Так в УК Азербайджанской 
Республики 1960 г. около половины статей Особенной части содержали эти признаки. В новом уголовным 
законе, принятом 30 декабря 1999 г., и вступившем в силу 01 сентября 2000 г., еше более активно использованы  
квалифицирующие признаки для дифференциации уголовной ответственности. 

Квалифицирующие признаки – сложный комплексный институт уголовного права (8, с. 232). 
Квалифицирующими являются признаки состава преступления, которые свидетельствуют о резко повышенной 
(по сравнению с отраженной при помощи признаков основного состава) общественной опасности деяния (и 
лица, совершившего это деяние) (6, с. 174). В уголовном кодексе Азербайджанской Республики в качестве 
квалифицирующего признака использованы и формы соучастия. 

В теории уголовного права вопрос о формах и видах соучастия освещается неоднозначно. В основу 
деления соучастия на формы и виды положено много критериев. Например, в качестве критериев выделяют 
характер и степень субъективной связи соучастия, степень согласованности действий соучастников, характер 
объективной связи между соучастниками, способ взаимодействия соучастников и конструкцию составов 
преступлений (7, с. 419; 2, с. 261). Такое множество критериев выделения форм соучастия обусловливает и 
множество решений данного вопроса. 

Деление соучастия на формы непосредственно вытекает из закона. В ст. 34 УК АР определяются 
следующие формы соучастия: группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и 
преступное сообщество (преступная организация). Такие же формы выделяются и в Модельном УК стран СНГ 
(ст. 38), УК РФ (ст. 35), УК Республики Таджикистан (ст. 39) и УК Республики Беларусь (ст. 17-19). В 
специальной литературе первоначально вопрос о формах соучастия наиболее обстоятельно был рассмотрен 
А.Н.Трайниным. Он выделял: а) соучастие простое; б) соучастие квалифицированное с предварительным 
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соглашением соучастников; в) соучастие особого рода, т. е. соучастие в преступном объединении; г) 
организованную группу (10, с. 79). 

Форма соучастия представляет собой внешнюю сторону соучастников как при подготовке, так и при 
совершении конкретного преступления. Чем больше степень согласованности действий соучастников, тем 
опаснее данная совместная преступная деятельность. Именно согласованность определяет в конечном итоге 
эффективность объединенных  усилий (больший вред, наименьшие потери времени, большее влияние на 
потерпевших и т.п.). Степень согласованности соучастников зависит прежде всего от сговора и его содержания, 
однако он не является обязательным элементом всех форм соучастия (7,  с. 421). 

Различная степень согласованности действий соучастников позволяет выделить две формы соучастия: 
соучастие без предварительного соглашения и соучастие с предварительным соглашением, проявляемое в 
разновидностях, предусмотренных Общей и Особенной частями УК. Такими разновидностями являются: 
соучастие с предварительным соглашением, организованная группа и преступное сообщество. 

В качестве обстоятельства отягчающего наказание в ст. 61.1.3 УК АР указывается только групповое 
совершение преступления. В ст. 34.8 УК АР говорится, что групповое совершение преступления влечет более 
строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных уголовном законом. В статьях Особенной 
части а качестве квалифицирующего обстоятельства также фигурируют различные виды группы. Таким 
образом, в уголовном законе в Общей и в Особенной частях определенно отражена повышенная опасность 
только группового совершения преступления, а сложное соучастие прямо не предусматривает повышения 
ответственности совершивших его лиц. 

Основанием дифференциации ответственности при соучастии выступает повышенная степень 
общественной опасности деяния. При сложном соучастии каждый несет ответственность за свои виновные 
действия, но при этом ответственность во многом определяется действиями исполнителя. 

По ст. 33.1 УК АР основанием дифференциации ответственности соучастников являются характер и 
степень фактического участия каждого в совершении преступления. По характеру участия в преступлении 
закон выделяет исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. Степень участия можно рассматривать 
по-разному. Сама роль соучастника в совершении конкретного преступления определяется не только 
обусловленной для него ролью, но и характером и степенью участия каждого в общем для них преступлении. 
Именно на это обстоятельство указывает законодатель, когда говорит, что суд при назначении наказания обязан 
учесть степень и характер фактического участия каждого из соучастников в совершении преступления (ст. 64.1 
УК АР). Из этого положения следует, что суд обязан установить не только роль соучастника в преступлении 
(например, пособника), но и степень его участия в этом преступлении, т. е. интенсивность его поведения. 

Поэтому иногда степень участия фактически отождествляют с ее характером, так как в понятие степени 
участия включают вид соучастия. В этом проявляется взаимосвязь данных понятий. Представляется более 
верным подразумевать под степенью участия в преступлении вклад в достижение общей преступной цели, 
который хотя и обусловлен в определенной степени характером  участия, но может существенно отличаться в 
зависимости от активности (11, с. 279). 

Исполнитель является основной фигурой из всех видов соучастников. При сложном соучастии о ведущей 
роли исполнителя свидетельствуют и следующие законодательные положения. Действия соучастников 
квалифицируются как оконченное или неоконченное преступление в зависимости от завершенности деяния 
исполнителем (ст. 33.5 УК АР). При выполнении исполнителем преступления иной роли соучастника 
дополнительной квалификации не требуется и все действия охватываются исполнительством (ст. 33.3 УК АР). 

Некоторые авторы отмечают повышенную опасность организатора преступления и этим обосновывают 
необходимость усиления его ответственности. Мы думаем, что возможен различный вклад организатора и в 
достижение преступной цели. Можно согласиться с высказанным мнением, что, как правило, общественная 
опасность соучастников по убывающей определяется следующей последовательностью: исполнитель, 
организатор, подстрекатель, пособник (1, с. 9). В такой же последовательности соучастники перечислены в 
уголовном законе, но без признания определенного влияния вида соучастия на ответственность. 

Виды соучастия не столь сильно обособлены друг от друга и между ними нет непроходимой стены. 
Иногда практические работники затрудняются в оценке роли в преступлении конкретного лица.  В связи с этим 
представляется правильным, что в уголовном законе не закреплено формальное кратное влияние на 
ответственность того или иного вида соучастия. 

Таким образом, характер участия хотя и выделен законодателем особо, но не имеет конкретного и 
определенного влияния его на ответственность. Но нужно признать, что он влияет на оценку характера 
общественной опасности соучастника, поэтому в совокупности со степенью участия он является основанием 
индивидуализации ответственности правоприменителем. Правильно отмечено, что сам факт выделения в 
уголовном законе видов соучастия значим, но без конкретизации их правового значения в данном случае 
сложно говорить именно о дифференциации ответственности (6,  с. 122). 

Законодатель более определенно отразил в Кодексе повышенную опасность группового совершения 
преступления, но сделал это недостаточно последовательно. Так, выделение  в ст. 34 УК АР видов группы в 
основном не влечет дифференциации ответственности, так как во многих статьях Особенной части формы 
соучастия не фигурирует самостоятельно, а только альтернативно в качестве квалифицирующего признака, 
когда они фактически приравняются (ст. 120.2.1, 126.2.1, 133.2.3, 144.2.3, 144-1.2.5, 144-2.2.6, 145.2.4, 149.2.1, 
150.2.1 и др. УК АР). 
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Групповой способ совершения преступления устойчиво и существенно повышает общественную 
опасность то же деяния. В Общей части законодатель ограничился перечислением видов групповых 
преступлений без закрепления степени влияния каждого вида на ответственность. Совершение преступления в 
составе любого вида группы (кроме группы лиц) является отягчающим обстоятельством, хотя очевидно 
различие степени их общественной опасности. 

Отягчающее обстоятельство совершения преступления различными видами групп в ст. 61.1.3 УК АР 
применяется, в соответствии со ст. 61.3 УК АР, только при отсутствии соответствующего обстоятельства в 
статье Особенной части в качестве признака преступления. Поэтому правильна точка зрения, что если в 
качестве квалифицирующего признака предусмотрен определенный вид группы, а преступление совершено 
группой с более высокой степенью организованности, то дополнительно к повышенной квалификации должно 
применяться соответствующее обстоятельство (11, с. 278). Такое положение в действующем Кодексе 
соответствует более оптимальной дифференциации уголовной ответственности и не означает двойного учета 
данных обстоятельств. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об изнасиловании» от 22 
апреля 1992 г. № 4, п. 9 сказано, что действия участника группового изнасилования квалифицируются по 
соответствующей части статьи как совершенные в группе, независимо от того, что другие участники признаны 
невменяемыми или не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности (9, с. 540). Несмотря 
неоднократную критику данного положения, до сих пор некоторые авторы считают, что она отражает 
стремление к лучшей дифференциации ответственности тех лиц, кто не только юридически, но фактически 
совершает преступление не в одиночку, чем наносит повышенный вред (6, с. 126). 

В некоторых комментариях, вышедших вслед за принятием УК РФ 1996 г., отмечается, что действия 
участника разбоя, совершенные по предварительному сговору группой лиц, подлежат квалификации по 
данному признаку, независимо от того, что остальные соучастники в силу своего малолетного возраста или по 
другим предусмотренным законом основаниям не могут быть привлечены к уголовной ответственности (5, с. 
297; 4, с. 348). 

Мы считаем эту позицию неверной, соучастниками могут быть только субъекты преступления, т. е. лица, 
достигшие установленного законом возраста и признанные вменяемыми. Правильно отмечено, что лишь 
совместная деятельность субъектов преступления создает соучастие. Иная совместная деятельность не является 
таковым, поскольку другой участник (другие участники) не осознавал (не осознавали) общественно опасного 
характера как лично своих, так и совместных действий и последствий содеянного и не мог (не могли) 
осознавать (3, с. 55). Неслучайно в подобных ситуациях деяние субъекта преступления расценивается как 
опосредованное исполнение преступления вне зависимости от роли субъекта в совершении преступления. 
Кроме того, законодатель установил обстоятельство, отягчающее наказание привлечение к совершению 
преступления лиц, которые страдают тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии 
опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность (ст. 61.1.5 УК 
АР). 

В качестве одного из оснований дифференциации при соучастии выступает  и постпреступное поведение 
участников преступления. Например, активное способствование изобличению других соучастников в силу  ст. 
59.1.9 УК АР влечет ограничение максимального срока или размера наказания в соответствии со ст. 60 УК АР. 
Цель данной нормы понятна: облегчить раскрытие преступлений, совершенных в соучастии. Однако такое 
поведение не всегда может свидетельствовать об исправлении лица и снижении его общественной опасности, 
поскольку иногда обусловливается желанием снизить личную ответственность за совершенное деяние. 

Данное положение не исключает за более опасное преступление в соучастии пониженную 
ответственность в сравнении с аналогичным, но совершенным  в одиночку. Так, если два соучастника 
изобличили друг друга, то для них ограничивается верхний предел наказания по ст. 60 УК АР, а за то же 
преступление совершенное единолично, исполнитель без соучастников будет отвечать в полном объеме, если в 
норме не предусмотрено как квалифицирующий признак деяние совершение с соучастием, так как ему некого 
изобличать кроме себя. Поэтому правильно отмечено, что это положение особенно несправедливо для 
преступлений, совершенных в группе, когда в статье Особенной части не предусматривается 
квалифицирующего признака группы. Изобличение соучастника в таком случае снижает уголовную 
ответственность в сравнении с совершением преступления в одиночку (6, с. 126). 

С одной стороны, изложенные в ст. 34 УК АР формы соучастия являются квалифицирующими во многих 
статьях Особенной части уголовного закона. С другой стороны, в Общей части дано лишь их законодательное 
определение, но не указана степень влияния на рамки санкции. Так ст. 34.8 УК АР отсылает к нормам 
Особенной части, где определяется размер усиления наказания в случаях преступления группой лиц, группой 
лиц по предварительному сговору, организованной группой  или преступным сообществом. Такое решение 
представляется нам менее удачным (в сравнении с регламентацией рецидива и неоконченной преступной 
деятельности). 

Полагаем, что перечисленные обстоятельства, характеризующие групповое преступление, устойчиво и 
существенно повышают общественную опасность содеянного в преступлениях любого вида. Можно 
согласиться с большинством авторов, которые полагают, что участие в умышленном преступлении нескольких 
лиц повышает общественную опасность такого деяния и требует повышенной ответственности соучастников в 
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сравнении с деянием, совершенном без соучастия. Следовательно, логично и правомерно определить в Общей 
части уголовного закона меру соответствующего изменения наказания. 

Таким образом, уголовной закон в общем реально дифференцирует ответственность за соучастие в 
преступлении, но проблема дифференциации уголовной ответственности за соучастие не может быть признана 
решенной, некоторые его положения могут быть существенно улучшены для более оптимальной 
дифференциации. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статье автор осветил круг нерешенных вопросов в законодательстве Азербайджанской Республики 
относительно дифференциации ответственности за соучастие. Исследовал квалифицирующие признаки, формы 
и виды соучастия, качество обстоятельств отягчающих наказание, степень общественной опасности действия. 
Дифференцирована ответственность за соучастие по криминальному законодательству Азербайджанской 
Республики. 
РЕЗЮМЕ 
В статті автор висвітлив коло невирішених питань в законодавстві Азербайджанської Республіки щодо 
диференціації відповідальності за співучасть. Дослідив кваліфікуючі ознаки, форми й види співучасті, якість 
обставини обтяжуючих покарання, ступінь суспільної небезпеки діяння. Диференціаційовано відповідальність 
за співучасть по кримінальному законодавству Азербайджанської Республіки. 
SUMMARY 
In the current article the author has pointed out the circle of unsolved problems in the Azerbaijan Republic legislation as 
for the responsibility differentiation for the complicity. Researched the qualification features, forms and types of 
complicity, circumstances quality aggravating the penalty, level of criminal act public danger and risk. Differentiated 
the responsibility for the complicity under the criminal law of Azerbaijan Republic. 
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КОРПОРАТИВНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИ 

ПОГЛИНАННІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
 
Бочарова О.І., здобувач кафедри конституційного та міжнародного права, місце роботи: прокуратура 
Київського району м. Донецька, помічник прокурора. ⋅  
  

Невизнання (оспорювання), порушення або реальна загроза порушення прав і законних інтересів 
акціонерів є підставою захисту. Реалізація ж права на захист не можлива без сукупності способів.  

У цьому аспекті актуальним є дослідження способів захисту прав та інтересів акціонерів при поглинанні 
акціонерного товариства.  

 Варто відмітити, що у різні часи окремі питання зазначеної проблематики розглядалися та вивчалися 
такими авторами, як С. А. Кузьмін [2, с. 26 –29], О. М. Віннік, В. С. Щербіна [3, с. 118], М. Г. Іонцев [4, с. 1- 
416], Н. С. Глусь [5, с. 13] , І. В. Спасибо-Фатєєва [6, с. 48-57] та іншими, але в їх працях увага приділялася 
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загальним способам захисту, питання ж способів захисту прав та законних інтересів акціонерів при поглинанні 
акціонерного товариства, залишилися поза увагою.  

Метою даної статті є теоретичне обґрунтування та уточнення корпоративних способів захисту прав і 
законних інтересів акціонерів, на основі аналізу основних існуючих у науковій доктрині підходів щодо 
класифікації способів захисту. 

Як зазначає Н. Шевченко, не зважаючи на загальну цільову спрямованість способів захисту, вони мають 
відмінності у пріоритетності виконання того чи іншого завдання. Так, якщо одні способи захищають порушені 
права шляхом визнання наявності або відсутності прав, інші виконують захист за допомогою визнання 
недійсними юридичних актів, угод. Деякі способи захисту носять поновлюваний характер, зокрема, полягають 
у відновленні стану що існував до порушення прав та законних інтересів, присудженні виконання обов’язку у 
натурі, відшкодуванню збитків або спрямовані на припинення дій, що порушують право чи створюють загрозу 
такого порушення [7, с. 51 – 54].  

Отже, усі способи захисту прав можливо класифікувати за сферою їх застосування – на загальні та 
спеціальні; за характером – заходи захисту та відповідальності [8, с. 52, 53].  
          До загальних (універсальних) способів захисту прав акціонерів та їх законних інтересів, слід віднести, 
передбачені ст. 20 ГК України [9], зокрема: визнання наявності або відсутності прав; визнання повністю або 
частково недійсними актів та угод; відновлення становища, яке існувало до порушення прав і законних 
інтересів суб’єктів господарювання; припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його 
порушення; відшкодування збитків; застосування санкцій тощо. Варто відмітити, що зазначені способи, 
містять, як судові, так і адміністративні способи захисту прав. Представлений перелік не є вичерпаним. Крім 
того, для захисту своїх прав можливо використання двох та більше способів захисту. Серед загальних способів 
захисту слід виділити способи захисту прав власності, зокрема, визнання права власності акціонера на акцію; 
вимагання акції із стороннього незаконного володіння.  
 До спеціальних або внутрішньо-корпоративних способів захисту, відносяться ті, що передбачені 
спеціальними нормативно-правовими актами, наприклад Законами України: «Про акціонерні товариства», «Про 
цінні папери та фондовий ринок» та ін., і внутрішніми документами акціонерного товариства, серед яких варто 
виділити статут, Кодекс корпоративного управління тощо. 
 Що стосується заходів захисту та відповідальності, головною відмінністю між ними є те, що заходи 
захисту застосовуються при об’єктивно протиправної поведінки. Серед способів захисту прав та законних 
інтересів, передбачених ст. 20 ГК України, мірою відповідальності може бути визнано відшкодування збитків, 
всі інші слід віднести до захисту. 
 Отже, у основу класифікації способів захисту прав акціонерів та їх законних інтересів при поглинанні 
акціонерного товариства, доцільно покласти вищенаведену класифікацію, що надасть змогу охопити значну 
частину відносин, у яких приймає участь акціонер та здійснити надійний захист його прав та інтересів. 

Таким чином, серед сукупності способів захисту прав акціонерів при поглинанні товариства виділимо 
наступні групи:  

1) позасудові, що включають до себе адміністративні та корпоративні способи; 
2) судові. 
У межах даного дослідження розглянемо безпосередньо корпоративні способи захисту прав акціонерів та 

їх законних інтересів при поглинанні акціонерного товариства. 
У акціонерному товаристві органами, що покликані захищати права та законні інтереси акціонерів є 

загальні збори акціонерного товариства, наглядова рада, ревізійна комісія, діяльність яких здійснюється 
відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» [10], ГК України та інших нормативно-правових 
актів, включаючи локальні. Так, ст. 51 Закони України «Про акціонерні товариства» чітко відзначено, що 
наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної 
статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Зазначеним Законом не 
передбачені обмеження щодо протидії поглинанню шляхом придбання контрольного пакету акцій. Тому, 
можливо прийти до висновку, якщо товариство, з метою захисту прав акціонерів та їх законних інтересів, у 
відповідь на пропозицію про поглинання почне та здійснить пошук альтернативної пропозиції на більш 
вигідніших умовах, на практиці, реалізація подібного механізму цілком можлива, бо прямої заборони у 
вітчизняному законодавстві не має.  

Отже, одним із корпоративних способів захисту прав акціонерів та їх законних інтересів є альтернативна 
пропозиція щодо придбання акцій товариства, яке поглинається. ІІ аналогом вважається інститут «конкуруючої 
пропозиції» [11, с.16]. Закон України «Про акціонерні товариства» не містить подібного визначення. Тоді як п. 
1 ст. 84-5 Федерального Закону Російської Федерації «Про акціонерні товариства» [12] передбачена 
конкуруюча пропозиція, суть якої полягає у пошуку менеджментом акціонерного товариства, що поглинається, 
або його мажоритарними акціонерами найбільш вигіднішої пропозиції. Відповідно до Закону, конкуруюча 
пропозиції можлива тільки після отримання товариством добровільної або обов’язкової пропозиції про 
придбання акцій. При цьому, якщо про її надходження стало відомо заздалегідь, але вона ще не потрапила до 
товариства, тоді будь-яка пропозиція, яка надійшла першою буде вважатися початковою, а всі інші – 
конкуруючими. Вищезазначена стаття передбачає низку обмежень при застосуванні конкуруючої пропозиції, 
але вони будуть розповсюджуватися тільки на наступні пропозиції. По-перше, обмеження стосуються термінів 
направлення конкуруючої пропозиції. Так, вона повинна спрямовуватися до товариства, що поглинається, не 
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пізніше ніж за 25 днів до закінчення строку прийняття останньої із раніше отриманих таким товариством 
пропозицій. По-друге, ціна цінних паперів, які придбаваються, і що зазначена у конкуруючої пропозиції не 
може бути нижчої за ціни на акції, визначеної у початковій пропозиції, як і кількість акцій, або у конкуруючої 
пропозиції повинно передбачатися придбання усіх цінних паперів відповідного виду (типу). При цьому, якщо 
обмеження щодо строків спрямовано на те щоб виключити занадто спекулятивний характер конкуруючої 
пропозиції та поспішні продажі акцій, так званні «спеціальні пропозиції суботнім вечором» (Saturday night 
special), тоді як друга група обмежень покликана забезпечити «аукціонний механізм», при якому наявність 
одночасно декількох пропозицій надасть змогу забезпечити конкурентний механізм ціноутворення [11, с.16].  

Подібним до конкуруючої пропозиції у Росії, в зарубіжних правопорядках існує такий спосіб захисту 
прав та законних інтересів акціонерів при поглинанні акціонерного товариства, як «білий лицар» або 
«благородний лицар» (white knight), який приходить на допомогу товариству, що поглинається. Суть цього 
способу міститься у тому, що менеджмент корпорації-цілі здійснює пошук компанії («білого лицаря»), яка 
відноситься до неї подружньому та пропонує здійснити її поглинання. «Білі лицарі» виступають у ролі покупців 
на конкурсному аукціоні, де ціни зазвичай вище ніж при не аукціонних поглинаннях [13, с. 301-328]. У США 
схожим до способу захисту «білий лицар» є «білий сквайр». Відмінність між ними полягає у тому, що 
компанія-ціль намагається зберегти свою незалежність. Під «білим сквайром» мається на увазі компанія, яка 
буде згодна придбати контрольний пакет акцій компанії-цілі, але за умовою встановлення номінального, а не 
фактичного контролю над компанією. Крім того, угода відбувається тільки тоді, якщо компанія-поглинач 
надасть змогу не продавати пакет акцій іншому покупцю. При цьому, використовуються конвертовані 
привілейовані акції, що не надають право голосу. Випуск таких акцій, зазвичай, є вже схвалений акціонерами, 
та відповідні положення відображаються у статутних документах компанії. Іноді, використовується комбінація 
зазначених способів захисту прав і законних інтересів акціонерів при поглинанні. У її основі полягає те, що 
компанія-ціль передає «білому лицарю» пакет акцій або опціонів на придбання акцій з правом голосу, що 
надають перевагу «білому лицарю» над першим покупцем. Прикладом, може вважатися наступна ситуація: при 
спробі недружнього поглинання Buffalo Forge Company компанією Ampco-Pittsburg у 1983 році, Buffalo Forge 
уклало угоду з «білим лицарем» - Ogden Corporation. Частиною цієї угоди було придбання Ogden 425 тисяч 
акцій та передача опціону на купівлю ще 143 тисяч акцій за тією ж ціною, а саме 32,75 доларів за акцію [14, с. 
404]. Такі опціони мають назву підтримуючих (leg-up stork option), бо надають додаткову перевагу однієї 
сторони над іншою у процесі торгів.  

Отже, враховуючи викладене, можливо прийти до висновку, що головною ознакою зазначених способів 
захисту при поглинанні акціонерного товариства є створення конкурсних умов щодо поглинання. При цьому, 
основною метою повинні виступати – захист прав, інтересів акціонерів, та самого акціонерного товариства.  

Таким чином, вважаємо доцільним, додати до розділу XI Закону України «Про акціонерні товариства» 
положення, відповідно до якого при отриманні публічної невідкличної пропозиції щодо придбання акцій, 
товариство, стосовно якого відбувається процес поглинання, вправі застосувати такий спосіб захисту, як 
конкуруюча пропозиція. При цьому, у основу механізму регулювання даного способу можливо покласти 
відповідні положення Федерального Закону РФ «Про акціонерні товариства». Крім того, застосування 
конкуруючої пропозиції при поглинанні акціонерного товариства, повинно передбачатися статутом 
акціонерного товариства. Сенс цієї пропозиції, полягає в тому, що шляхом проведення загальних зборів 
товариства, безпосередньо самі акціонери приймають рішення стосовно зазначеного питання та надають згоду, 
ще до виникнення загрози поглинання.  

Варто відмітити, що конкуруючу пропозицію, слід відрізняти від контрпоглинання, особливого 
захисного способу, який застосовуються товариством, у відповідь на недружнє поглинання. У зарубіжній 
літературі такий спосіб захисту має назву Pac-Man defense (offer) та полягає у наступному: товариство-ціль, 
ініціює зустрічне поглинання. Акціонерам компанії, яка здійснює поглинання спрямовується пропозиція про 
придбання належних їм акцій. При цьому, метою є не поглинання товариства, а шляхом придбання певного 
пакету акцій компанії-поглинача, зупинення раніше ініційованого процесу поглинання. Таким способом 
захисту часто погрожують, але рідко застосовують [15, с. 289]. Успішним прикладом використанням цього 
способу вважається ситуація E-II Holdings проти American Brands Corporation [16, с. 1].  

Вітчизняний Закон «Про акціонерні товариства» ніяким особливим чином не врегульовує 
контрпоглинання, а тому можливо припустити, що воно здійснюються відповідно до загальних вимог 
обов’язкової пропозиції. Тобто, зазначений спосіб хоча і не передбачено діючим українським корпоративним 
законодавством, але і не суперечить йому.  

Як вже зазначалося, відповідні особи керівних органів акціонерного товариства не наділені діючим 
законодавством України повноваженнями стосовно протидії поглинанню, але проведений аналіз надає змогу 
стверджувати, що застосування певних захисних способів є не тільки можливим, а вони знаходять своє 
відображення в Законі України «Про акціонерні товариства». Головним чином, це способи захисту, які 
спрямовані на «обтяжування» товариства, що поглинається, шляхом нарощування боргового тягаря або 
виведення активів [11, с. 15-16]. Перш за все, мається на увазі можливість, згідно із ч. 1 ст. 21 Закону України 
«Про акціонерні товариства» за рішенням наглядової ради здійснювати розміщення інших емісійних цінних 
паперів, наприклад, облігацій, якщо інше не передбачено статутом. При цьому, ст. 8 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок України» зазначається, що умови розміщення облігацій, можуть передбачити їх 
конвертацію в акції акціонерного товариства (конвертовані облігації). Але можуть і не передбачати. Отже, в 
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зазначеному випадку мова йде про розміщення акціонерним товариством облігацій, які не конвертуються у 
акції. Крім того, товариство має можливість викупити раніше розміщенні товариством облігації. Рішення 
стосовно вказаного питання приймається наглядовою радою товариства, відповідно до п. 6 ст. 52 
вищезазначеного Закону.  

Взагалі, випуск облігацій, особливо, так званих «викидних облігацій» (junk bonds), із сумнівною 
ринковою перспективою, але при цьому, які мають високу оголошену ступень прибутковості («high yield» 
bonds), є відомим супутником будь-яких поглинань, особливо поглинань, що відбуваються за допомогою 
використання кредитного важелю (leveraged buy-out, LBO), та поглинань, відповідно до яких менеджери 
конкретного товариства здійснюють його поглинання шляхом залучення позикового капіталу. Традиційно LBO, 
розглядається як один із елементів поглинання, але у вітчизняних умовах спроможність наглядової ради 
прийняти рішення про випуск боргових паперів може бути використано товариством, як спосіб протидії 
поглинанню, що застосовується радою. Відповідно, якщо акціонери товариства не зацікавлені у протидії 
поглинанню, тоді вони в змозі обмежити повноваження наглядової ради щодо прийняття рішення про 
розміщення або придбання облігація, які були раніше розміщенні акціонерним товариством [11, с. 15 – 16].   

Отже, одним із способів захисту при поглинанні, який може застосовуватися наглядовою радою 
акціонерного товариства є випуск та розміщення або викуп розміщених раніше облігацій. Цей спосіб можливо 
віднести до категорій тих захисних тактик, що спрямовані зробити акціонерне товариство максимально не 
привабливим для поглинача.  

До вказаної категорії слід додати і виведення активів, шляхом укладання договорів, предметом яких є 
майно, вартість якого становить 10 та більше відсотків вартості активів. Однак, на такі правочини, що 
відносяться згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» до значних, покладено низка обмежень, 
суть яких полягає у тому, щоб не протидіяти поглинанню поза волею акціонерів. Так, відповідно до ст. 70 
зазначеного Закону рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна перевищує 25 
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, 
приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. При цьому, рішення приймається простою 
більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 
цього питання акцій, якщо ж предметом угоди є майно вартістю більше ніж 50 % вартості активів, рішення 
приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості. Варто відмітити, якщо ринкова 
вартість майна при вчиненні значного правочину становитимуть від 10% до 25 %, рішення приймається 
наглядовою радою. Тобто, у даному випадку згода акціонерів товариства не потрібна і посадові особи вправі 
укладати угоди, що не перебільшують зазначений поріг. Законом України «Про акціонерні товариства» 
передбачена норма, що спрямована на недопущення порушення встановленого порядку прийняття рішень про 
вчинення значного правочину, (зокрема, шляхом ухилення від зазначеного порядку) – заборона ділити предмет 
правочину. Але існують певні питання, щодо зазначеного. Так, Законом не визначено, йдеться про поділ 
предмета правочину, який вчиняється з тією ж самою особою (наприклад, замість укладання одного договору, 
що потребує прийняття рішення про його укладання, з тією ж самою особою укладається кілька однотипних 
договорів на суми, що не потребують прийняття рішення), чи під поділом мається на увазі кілька правочинів з 
різними особами, але з однаковим предметом [17, с. 48].  

Вважається доцільним внести уточнення до ч. 5 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства». Так, 
поділ предмета значного правочину –  це укладання декількох договорів, з однією і тією ж особою, за одним і 
тим же предметом, або з різними особами, на суми, що не потребують прийняття відповідних рішень, з метою 
ухилення від визначеного законодавством порідку вчинення значних правочинів. До договорів, проведення 
яких не можливо без згоди акціонерів, що надається шляхом проведення загальних зборів, або за рішенням 
наглядової ради Закон, відносить правочини, щодо яких є заінтересованість.  Ст. ст. 71, 72 Закону передбачено 
порядок та наслідки недотримання вимог до порядку вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, 
зокрема правочин може бути визнаний судом недійсним, за позовом самого акціонерного товариства або будь-
якого його акціонера. Крім того, посадова органів товариства, заінтересована у вчиненні правочину, несе 
відповідальність перед ним у розмірі завданих товариству збитків. 

Отже, з урахуванням викладеного, можливо прийти до висновку, що виведення активів, може 
розглядатися як спосіб захисту при поглинанні акціонерного товариства, але з певними обмеженнями, щодо 
вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю. При цьому, дієвим способом недопущення 
порушень порядку прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів акціонерними товариствами, або їх 
попереднє схвалення, може стати пред’явлення позову до посадових осіб органів товариства стосовно 
відшкодування збитків, завданих акціонерам та акціонерному товаристві в наслідок укладання і виконання 
значних правочинів. Така відповідальність настає на підставі ст. 63 Закону України «Про акціонерні 
товариства», а рішення щодо подання позову приймається загальними зборами товариства (ч. 3 ст. 42 
зазначеного Закону).  

З урахуванням всього викладеного до корпоративних  способів захисту прав та законних інтересів 
акціонерів при поглинанні акціонерного товариства слід віднести: альтернативну пропозицію щодо придбання 
акцій та конкуруючу пропозицію;  контрпоглинання; випуск та розміщення або викуп раніше розміщених 
облігацій акціонерного товариства; виведення активів товариства (зазначений спосіб має низку обмежень) 
тощо. 
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 Разом з цим, розглянуті у цій роботі способи не є вичерпними, за межами дослідження залишився 
наприклад, такий корпоративний спосіб захисту прав акціонерів та їх законних інтересів при поглинанні 
акціонерного товариства, як «самопоглинання емітенту» (issuer self tender offer), що може стати предметом 
подальшого наукового дослідження. 
 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена исследованию основных существующих в мире корпоративных способов защиты прав и 
законных интересов акционеров при поглощении акционерного общества. 
SUMMARY 
The article deals with the main aspects of corporative ways of protection exisicting in the world rights and legal lows of 
shareholders under absorbing of  shareholders. 
РЕЗЮМЕ 
Стаття присвячена дослідженню основних існуючих у світі корпоративних способів захисту прав та законних 
інтересів акціонерів при поглинанні акціонерного товариства.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В 

СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ 
 
Т.Й. Буда, Тернопільський національний університет ⋅  
 

В сучасних умовах розвитку ринку праці зростають вимоги до забезпечення зайнятості населення. Одним 
із важливих напрямів реалізації даного завдання є забезпечення зайнятості молоді як складової економічно 
активного населення, що потенційно володіє найбільш високим трудовим потенціалом серед економічно 
активного населення.  

Механізм державного регулювання зайнятості представляє собою сукупність заходів і спеціальних 
інститутів, через які держава здійснює свій вплив на зайнятість. [4, с.188] 

                                                           
© Буда Т.Й., 2009 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 309

Механізм регулювання зайнятості молоді можна визначити як сукупність заходів, що здійснюються 
державою через мережу спеціальних інститутів, за допомогою яких остання здійснює свій вплив на зайнятість.  

Разом з тим, існує ряд моментів, які не враховано в наявній нормативно-правовій базі з питань 
зайнятості населення, що потребує її удосконалення, а саме: 

- під час встановлення квоти на робочі місця для громадян працездатного віку, які неспроможні 
конкурувати на ринку (жінки, що мають дітей до 6 років, одинокі матері, молодь після 
закінчення школи) не враховується специфіка виробництва, умови праці, де використання 
означених категорій громадян має свої труднощі; 

- не відпрацьовано механізм стягнення штрафів з підприємств за невиконання встановленої 
квоти робочих місць, тому необхідним є диференційований підхід до виділення квот з 
урахуванням специфіки та умов виробництва; 

- відсутній нормативний документ, який би регламентував порядок встановлення та розрахунку 
потрібної суми виплат матеріальної допомоги безробітним за наявності у них утриманців, які 
не мали права на отримання допомоги у випадку безробіття; 

- не визначено поняття трудового доходу та не розроблено методику його розрахунку і порядок 
оформлення; 

- відсутні положення щодо проведення профорієнтації в загальноосвітніх школах, випускники 
яких є джерелом відтворення трудових ресурсів; 

- Законом України «Про зайнятість населення» не визначено функції служб зайнятості щодо 
здійснення психологічної підтримки і захисту безробітних, незайнятого населення, 
формування психологічної готовності населення до праці в умовах ринкової економіки; 

- не передбачено участь підприємств і організацій у розробці районних програм зайнятості, хоча 
ці програми мають створюватись на базі даних підприємств; 

- не передбачено створення системи інформування населення через засоби масової інформації 
про напрями діяльності служби зайнятості, особливо про стан ринку праці та особливості 
трудової діяльності за деякими професіями та спеціальностями. 

Доступ інформації про професії та спеціальності можна розглядати як початковий етап професійної 
спрямованості молоді. Ефективність формування та організації функціонування органів професійної орієнтації 
відіграє вирішальну роль у правильному виборі професії або спеціальності та забезпеченні на цій основі 
високого рівня кваліфікації персоналу, мотивації та продуктивності праці, а також комерційного успіху 
підприємства. Законом України «Про зайнятість населення» визначено, що державна служба зайнятості «надає 
послуги з працевлаштування та професійної орієнтації вивільнюваним працівникам і незайнятому населенню» 
(ст.19), але не передбачено проведення професійної орієнтації в загальноосвітній школі.  

Обґрунтований професійний вибір є передумовою того, що навіть за умов несприятливих соціально-
економічних чинників він стає запорукою високого професійно-кваліфікаційного рівня, а отже – не лише 
працевлаштування і зайнятості, а й високої продуктивності праці, і в підсумку – бажаних, високих доходів. Від 
результатів профорієнтаційної роботи значною мірою залежить частка у загальній чисельності економічно 
активного населення громадян, які обрали професію відповідно до здібностей і психологічних особливостей 
(при цьому необхідно підкреслити важливість фактору часу), що обумовлює ефективність інвестицій в 
розвиток людського капіталу. [5, с.100-101] 

Незбалансованість ринку праці України посилюється необґрунтованим, помилковим професійним 
вибором громадян через відсутність системної профорієнтаційної роботи й неадекватною реакцією ринку 
освітніх послуг, особливо тих, що пропонують ВНЗ, неузгодженістю обсягів і структури підготовки кадрів за 
професійно-кваліфікаційним складом з потребами економіки. [5, с.102] 

Безумовно, кожному віковому етапу життя людини відповідають певні аспекти профорієнтаційної роботи 
(табл. 1). 

Зважаючи на широкий спектр основних завдань профорієнтаційної роботи у різних   соціально-вікових 
групах на різних етапах процесу професійного становлення особистості та різноплановість методологічних 
підходів до визначення її цілей і змісту, узагальнена структура організації системи професійної орієнтації 
складається з декількох взаємопов’язаних етапів: 

− професійна інформація (профосвіта); 
− професійна консультація; 
− професійний підбір та відбір; 
− професійна адаптація. [3] 

Виходячи із викладеного набору етапів, здійснення даної роботи вимагає розгалуженого нормативного-
правового забезпечення, яке на даному етапі не можна вважати повним, а  таким, що вимагає  подальшого 
удосконалення. 

Нормативно-правове забезпечення профорієнтаційної роботи складається з Конституції України, Законів 
України, Указів Президента України, Постанов Кабінету міністрів України та ін.  

Так, в Указі Президента України № 958/99 від 03.08.1999р. «Про основні напрями розвитку трудового 
потенціалу України на період до 2010р.» зазначено, що формування робочої сили має здійснюватись відповідно 
до потреб, перш за все, регіональних ринків праці. [1] Одним із напрямів формування трудового потенціалу 
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визнано сприяння професійному самовизначенню та адаптації до ринкової економіки, але не визначено роль 
професійної орієнтації у вирішенні даного завдання. 

Таблиця 1 
Основні акценти профорієнтаційної роботи у різних освітньо-вікових групах [6] 

Освітньо-вікові групи Типові сподівання та проблеми Основні акценти профорієнтаційної 
роботи 

1 2 3 
Дошкільники Вибір гуртків (часто обирають 

батьки). 
Інтерес до найбільш привабливих 
професій. 
Інтерес до професій батьків 
Прагнення випробувати себе (в 
ігровій діяльності). 

Допомога у виборі гуртків (робота з 
батьками). 
Захоплюючі розповіді (із прикладами) про 
професій, що цікавлять та про професії 
батьків (але не слід нав’язувати знання про 
нецікаві для дитини професії). 
Програвання професій (з метою 
усвідомлення їх змісту та суспільного 
значення)ю 

Учні молодших класів і 
середньої школи (1-7 
клас) 

Інтерес до модних (яскравих) 
професій. 
Прагнення пов’язати навчальні 
предмети з професіями. 
Вибір гуртків, секцій. 

Захоплюючі розповіді про професії, що 
цікавлять. 
Поступове розширення уявлень про світ 
професійної праці взагалі (за принципом 
схожості окремих елементів праці в різних 
професіях).    

Учні 8-9 класів Проблема «куди піти навчатися 
після 9-го класу?». Більш 
конкретний інтерес до професій.  
Поява інтересу до професійних 
навчальних закладів. Вибір 
підготовчих курсів. Інтерес до 
своєї профпридатності. 

Основний акцент на ціннісно-смислових  
аспектах професійної праці. Допомога у 
виборі підготовчих курсів та профілю 
навчального закладу.   
Допомога у самопізнанні (але без 
остаточних висновків щодо професійної 
непридатності). 
Профінформаційна робота: знайомство з 
особливостями професій і навчальних 
закладів.  

Учні 10-11 класів Вибір професії. Вибір 
навчального закладу. Вибір 
підготовчих курсів. Інтерес до 
ціннісно-смислових та моральних 
аспектів майбутньої професійної 
діяльності. Прагнення більш 
конкретного вибору професії.    

Основний акцент на ціннісно-смисловому 
аспекті самовизначення. Профінформаційна 
допомога (акцентна особливостях вступу до 
професійних навчальних закладів).   
Програвання різних варіантів вибору. 

Випускники шкіл Конкретний (остаточний) вибір 
професії.  
Прагнення до 
«філософствування» (як варіант 
відході від розв’язання 
конкретних завдань).   

Допомога у конкретному виборі професії. 
Формування альтернативних варіантів 
професійного шляху.  

Абітурієнти Вибір факультету, кафедри, 
спеціальності. Допомога у виборі 
спеціальності.  

Допомога у виборі спеціальності. 

Студенти Уточнення спеціальності. 
Вибір теми курсової чи дипломної 
роботи. 
Вибір наукового керівника. 
Вибір місця виробничої практики. 
Проблеми, пов’язані з кризою 
професійного навчання.  

Допомога в уточненні спеціальності, виборі 
теми курсової чи дипломної роботи. Акцент 
на ціннісно-смисловому аспекті навчальної 
діяльності.   

Випускники вищих та 
професійних 
навчальних закладів 

Пошук місця роботи.  
Вступ до аспірантури. 

Допомога у пошуку роботи. 

Працюючі фахівці 
(період професійної 
адаптації) 

Налагодження контактів із 
колективом. Проблеми 
недостатнього досвіду, незнання 
особливостей організації тощо. 

Допомога у професійній адаптації (у 
взаємодії з керівником та авторитетними 
досвідченими співробітниками даної 
організації).  
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Освітньо-вікові групи Типові сподівання та проблеми Основні акценти профорієнтаційної 
роботи 

1 2 3 
Фахівці, які працюють 
у стабільних 
організаціях 

Переміщення по службі 
(прийняття рішення про перехід 
на іншу ділянку роботи, на 
керівну посаду). 
Проблеми, пов’язані з 
нормативними кризами 
професійного становлення: 30 
років – зміна друзів (колишнє 
середовище однокурсників на 
середовище колег по роботі), 40 
років – оцінка своєї успішності.  

Допомога у прийнятті рішення стосовно 
зміни ділянки роботи. 
Допомога у набутті нового сенсу у роботі.  

Фахівці, які працюють 
у нестабільних 
організаціях 

Пошук резервних варіантів (на 
випадок реформування даної 
організації). Психологічні 
проблеми, пов’язані з 
погіршенням психологічного 
клімату та загальною 
невизначеністю.  

Допомога у знаходженні резервного 
варіанту (роботи за професію в іншому 
місці). 
Допомога у виборі іншої професії та місця 
для її отримання.   

Безробітні Термінове працевлаштування. Допомога у найшвидшому 
працевлаштуванні. Допомога у виборі нової 
професії та місця її отримання. Допомога у 
знаходженні особистісного сенсу в 
непривабливих професіях (в разу 
неможливості працевлаштування за фахом). 

Працівники перед- 
пенсійного віку 

Відстрочка виходу на пенсію.  
Вибір заняття на пенсії.  
Прагнення осмислити своє життя. 

Допомога в максимальній самореалізації в 
останні роки праці (через набуття нового 
сенсу). 
Допомога у доборі хобі чи захоплення. 

Пенсіонери Прагнення поділитись життєвим 
чи професійним досвідом, 
розповісти про себе.  
Прагнення осмислити своє життя, 
знайти сфери застосування своєї 
активності.  

Допомога у набутті сенсу життєдіяльності.  
Ретроспективна консультація. 

 
В Постанові Кабінету міністрів України №48 від 27.01.1994р. «Про Концепцію державної системи 

професійної орієнтації населення» зазначено, що професійна орієнтація – це комплексна науково обґрунтована 
система форм, методів та засобів впливу на особу з метою оптимізації її професійного самовизначення на 
основі врахування особистісних характеристик кожного індивідуума та потреб ринку праці. Вона спрямована 
на досягнення збалансованості між професійними інтересами і можливостями людини та потребами 
суспільства в конкретних видах професійної діяльності. [2] В Концепції визначено мету, основні напрямки, 
принципи профорієнтації.  

Але в зазначених документах та інших нормативно-правових актах не конкретизовано шляхи 
забезпечення обґрунтованого професійного вибору громадян.  

Так, в Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 
позашкільну освіту» та ін. відсутні окремі статті щодо профорієнтації як інструменту реалізації права молоді, 
що навчається, на обґрунтований професійний вибір, не передбачено фінансового, матеріально-технічного, 
кадрового, інформаційного та науково-методичного забезпечення профорієнтаційної роботи.    

Зокрема, Законом України «Про загальну середню освіту» профорієнтація виводиться за межі основного 
навчально-виховного процесу, Законом України «Про позашкільну освіту» не передбачено надання 
профорієнтаційних послуг. 

Організацію профорієнтаційної роботи як одного із засобів регулювання зайнятості населення визначено 
в Законі України «Про зайнятість населення», внаслідок чого  територіальні центри профорієнтації входять до 
складу державної служби зайнятості.  

Основними завданнями територіальних центрів є такі: 
− науково-методичне забезпечення профорієнтаційної діяльності; 
− координація, організація профорієнтаційної роботи на підзвітній території; 
− надання послуг різним категоріям громадян.  
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Разом з тим, незважаючи на те, що даним законом передбачено профорієнтаційне обслуговування 
незайнятих громадян, в ньому відсутня стаття щодо професійної орієнтації населення, що вступає в протиріччя 
із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та 
розвитку молоді в Україні», який передбачає, що молодим громадянам, які звертаються до служби зайнятості 
населення, мають надаватись послуги з профінформації, профконсультації для адекватного вибору професії, 
місця роботи, виду трудової діяльності.                 

Положення «Про організацію професійної орієнтації населення», яке регламентує завдання і функції 
системи професійної орієнтації населення, її організаційну і управлінську структури, затверджено Спільним 
наказом Міністерства праці, Міністерства освіти, Міністерства у справах молоді і спорту №27/169/79 від 
31.05.1995р. 

Завдання, функції, зміст, організація профорієнтаційної роботи  молоддю, яка навчається, 
регламентовано Положенням «Про професійну орієнтацію молоді, яка навчається», затвердженим спільним 
наказом №159/30/1526 Міністерства освіти, Міністерства праці і Міністерства у справах молоді і спорту від 
05.06.1995р.        

Але в зазначених документах та інших нормативно-правових актах не надано поняття «система 
професійної орієнтації», немає однозначного тлумачення організаційно-управлінської структури, не визначено 
бажаний ступінь результативності даної діяльності, який має враховувати ефективність профорієнтаційної 
роботи. Тому при визначенні соціальної й економічної ефективності профорієнтації слід враховувати те, що з 
одного боку, вона є важливою й невід’ємною складовою відтворення (формування, використання) людського 
капіталу, з іншого – не менш важливою складовою розвитку ринкової економіки. Профорієнтація сприяє 
збалансуванню попиту і пропозиції робочої сили на ринку праці, ефективній зайнятості економічно активного 
населення, забезпечуючи раціональний розподіл та повноту використання людського капіталу. [5, с.106, с.119-
120] 

Крім того, у 1996р. територіальні центри професійної орієнтації було ліквідовано і замість них створено 
сектори з профорієнтації у центрах зайнятості. А з прийняттям Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне страхування на випадок безробіття» ситуація з фінансуванням роботи з профорієнтації у системі 
служби зайнятості значно погіршилась. Не було враховано, що, по-перше, профорієнтація повинна передувати 
професійному навчанню; по-друге, вона є багатогранною і включає низку напрямків; по-третє, покликана 
сприяти не лише вибору підходящої професії, спеціальності, а й розвитку здібностей, підвищенню 
конкурентоспроможності, професійно-кваліфікаційному, кар’єрному зростанню, що зумовлює необхідність 
визначення соціально-економічної ефективності профорієнтації.        

Соціальна й економічна ефективність профорієнтації взаємообумовлені і тісно пов’язані між собою. 
Соціальний результат профорієнтації визначається комплексом показників, до яких слід віднести: [5, с.107] 

− рівень інформованості громадян про: світ професій (зміст, умови праці, вимоги до 
індивідуальних характеристик, компетентності працівника, рівень оплати тощо), попит 
ринку праці на робочу силу за професійно кваліфікаційним складом, форми, умови, 
шляхи здобуття професій (спеціальностей) у ПТНЗ, ВНЗ; 

− вплив суспільно значущих мотивів на професійний вибір; 
− рівень успішності здобуття професії; 
− рівень задоволеності професійно-трудовою діяльністю, професійна стійкість; 
− рівень працездатності протягом всієї трудової діяльності; 
− рівень професійних захворювань, травматизму, що виникають внаслідок професійної 

непридатності; 
− тривалість трудової діяльності працівника і т.і. 

До показників економічної ефективності  профорієнтації відносяться: [5, с.107-108, 10] 
− продуктивність праці працівника (професійна орієнтація сприяє зростанню продуктивності 

праці на 10-30% залежно від професійної діяльності); 
− якість виробленої продукції (наданих послуг); 
− рівень плинності кадрів (плинність кадрів скорочується на 20-25%); 
− економічні втрати внаслідок професійних захворювань, виробничого травматизму  (рівень 

аварійності і травматизму скорочується на 35-45%); 
− ефект від використання працівником досягнень науки, техніки, раціоналізаторських 

пропозицій; 
− економічні втрати внаслідок відрахувань слухачів з ПТНЗ, закладів післядипломної освіти, 

студентів - з ВНЗ (кількість відрахувань зменшується в 3-4 рази); 
− економічні втрати в результаті відрахувань безробітних громадян, які направлені базовими 

центрами зайнятості на професійне навчання, зумовленими необґрунтованим професійним 
вибором; 

− рівень працевлаштування незайнятих, в тому числі безробітних громадян, які одержали 
профорієнтаційні послуги. 

Таким чином, створене в Україні нормативно-правове підґрунтя профорієнтаційної роботи як основи 
забезпечення зайнятості молоді є недосконалим і потребує подальшого доопрацювання.  
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РЕЗЮМЕ 
Стаття торкається питань удосконалення нормативно-правових засад профорієнтаційної роботи в структурі 
національного законодавства про зайнятість. 
РЕЗЮМЕ 
Статья затрагивает вопросы усовершенствования нормативно-правовых основ профориентационной  работы в 
структуре национального законодательства о занятости. 
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The article mentions questions of improvement of is standard-legal bases vocational guidance works in structure of the 
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ДОВЕДЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО БАНКРУТСТВА ВНАСЛІДОК 

НЕДОБРОСОВІСНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
А.В. Володін, здобувач, Інститут економіко-правових досліджень НАН України  ⋅ 
 

Захист прав та інтересів учасників господарських відносин є важливим завданням держави. Кількість 
банкрутів особливо зростає під час економічних криз, які характеризується взаємними неплатежами, різкими 
змінами попиту та пропозицій. Сьогодні в умовах фінансової кризи, занепаду багатьох сфер підприємницької 
діяльності трапляються випадки серед суб’єктів господарювання, коли несумлінні особи з метою отримання 
прибутків вчинюють дії, неприпустимі з точки зору законодавства. Неплатоспроможними стають як малі, так і 
великі підприємства. Іноді такі особи звертаються до господарського суду до добросовісних суб’єктів, 
обґрунтовуючи свої вимоги можливими доводами. На сьогодні важливого наукового значення набуває 
проблема дослідження порушень законодавства про банкрутство, факти фіктивного банкрутства, доведення до 
банкрутства та незаконних дій у разі банкрутства. 

Встановлення ознак недобросовісного господарювання та відокремлення їх від ознак кримінального 
банкрутства викликає певні складності у практиці господарських судів, адже вітчизняна юридична практика 
не має багатого досвіду застосування норм про господарську та кримінальну відповідальність за банкрутство. В 
основі розмежування цих видів банкрутства лежить традиційне розуміння банкрутства. О.М. Трайнін, називав 
неспроможність внаслідок неплатоспроможності нормальним явищем господарських відносин, якщо норми 
законодавства незадовільні.[1] 

За даними Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, тільки протягом 2003-
2004 рр. порушено майже 13 тис. справ про банкрутство, за якими банкрутами визнано 8,8 тис. підприємств. 
Лише у 2002 році заявлена сума майнових вимог кредиторів становила 10 млрд. грн., з яких судами визнано 2,7 
млрд. грн.[2] Найбільша кількість банкрутств в Україні спостерігалася протягом 1996–1998 рр. Так, якщо у 
1992 році було порушено 20 справ про банкрутство, то у 1996 р. вже – 9478, 1997 р. – 12 306, 1998 р. – 12 281 
справа. Починаючи з 1999 року, кількість справ про банкрутство стала зменшуватися і становила у 1999 р. – 
9358, 2000 р. – 8282, 2001 р. – 7277, 2002р. – 5698.[3] Цьому, певною мірою, сприяла зміна у законодавстві, а 
саме: прийняття у новій редакції Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом”, який кардинально змінив процедуру банкрутства.  

Порушенню справи про банкрутство чи визнанню підприємства банкрутом у переважній більшості 
передують певні некоректні чи навмисні дії керівників боржника. Проте, довести вину зловмисників не завжди 
вдається. Майже неможливо встановити причинно-наслідковий зв’язок між деякими господарськими 
операціями підприємства, його подальшим тяжким становищем і матеріальним збагаченням окремих осіб за 
рахунок цього. Тому нерідко для припинення зловживань у процедурах банкрутства правоохоронними 
органами практикується порушення кримінальних справ по суміжних статтях Кримінального кодексу, за якими 
вже існує досвід доказів та застосування норм про зловживання владою або службовим становищем, службову 
недбалість, службове підроблення, ухиляння від сплати податків, хабарництво, розкрадання і т. ін. 

Проблема неспроможності боржника внаслідок невдалого господарювання є актуальною в науці 
господарського права, оскільки вона безпосередньо пов’язана з розвитком товарно-грошових відносин та 
становленням договору як інструменту господарського обігу. Зазначимо, що формулювання «доведення до 
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банкрутства внаслідок недобросовісного господарювання» не вживається законодавцем у нормах ані 
господарського, ані цивільного, ані кримінального права, які передбачають відповідальність за фінансову 
неспроможність суб’єкта господарювання.  Не знає такого визначення і прийнятий Міжпарламентською 
Асамблеєю держав-учасниць СНД Модельний закон про неспроможність (банкрутство), який визначає у ст.9 
фіктивне та навмисне банкрутство.[4] 

Описання процесу доведення суб’єктів господарювання до банкрутства внаслідок недобросовісного 
господарювання вимагає міжгалузевого підходу: знань з галузей господарського, цивільного, кримінального 
права, криміналістики. Саме тому різні аспекти банкрутства внаслідок недобросовісного господарювання 
аналізувалися в різні часи в працях цивілістів та криміналістів: А.Х. Гольмстена, Є.О. Нефєд’єва, Г.Ф. 
Шершеневича, М.С. Таганцева, О.М. Трайніна, Л.Д. Гаухмана, Б.В. Волженкіна, В.Д. Ларічева, М.В. Телюкіної, 
А.Ф. Волобуєва, В.В. Лисенка.[5] Слід зазначити високий професіональний рівень робіт вказаних авторів, проте 
більшість з них не є комплексними дослідженнями банкрутства, як наслідку недобросовісного господарювання, 
а акцентують увагу на цивільно-правових питання, чи питаннях методики розслідування кримінально-караного 
банкрутства.  

Розкриття ознак доведення суб’єкта підприємницької діяльності до банкрутства внаслідок 
недобросовісного господарювання є завданням даної наукової статті. 

В аспекті ст.1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнанні його 
банкрутом» (далі – Закон про банкрутство),[6] неспроможними можуть визнаватися суб’єкти підприємницької 
діяльності, але не відокремлені структурні підрозділи  юридичної особи (філії, представництва, відділення 
тощо). Закон передбачає наступні форми звернення до норм про неспроможність юридичних осіб: при 
порушенні певними суб’єктами провадження у справі про неспроможність; коли при проведенні ліквідації 
суб’єкта виявляється дефіцит майна для погашення всіх претензій кредиторів; при добровільному оголошенні 
боржника про свою неспроможність. Цікава точка зору Б.М. Полякова, який розглядає неспроможність 
(банкрутство) у аспекті відносин, що виникають унаслідок неплатоспроможності господарюючого суб’єкта як 
результату його господарської діяльності і спрямовані на застосування судових реабілітаційних заходів з метою 
відновлення його платоспроможності, а якщо це неможливо – на примусову ліквідацію.[7] 

При банкрутстві боржник спричиняє збиток кредиторам шляхом зменшення чи приховання власного 
майна. Банкрутство розрізняється як просте, так і злісне за об’єктивними та суб’єктивними ознаками. 
Вважається, що при злісному банкрутстві особа навмисно спричиняє збитки кредиторам, а при простому – 
спричиняє збитки з необережності. Але пріоритетне значення при відмежуванні кримінального та 
некримінального банкрутства мали об’єктивні ознаки. Так, злісне банкрутство – це обманне банкрутство, обман 
кредиторів, суду і схоже на шахрайство. Слід звернути увагу на схожість необережного банкрутства та 
халатності, адже йдеться про несумлінне чи недобросовісне виконання своїх обов’язків. Але аналіз КК України 
свідчить про відсутність норм, що передбачають відповідальність керівників комерційних структур за 
спричинення збитків у такий спосіб. Оскільки саме кримінальний закон захищає інтереси держави від таких 
діянь посадових осіб, то буде обґрунтованим та доцільним забезпечити захист інтересів членів суспільства. На 
думку А. Тімербулатова, зайва криміналізація всіх випадків банкрутств теж недоречна, адже це призведе до 
перенавантаження слідчих підрозділів фактами вчинення банкрутств з необережності. Слід обмежити коло 
суб’єктів, що підлягають кримінальній відповідальності за вчинення такого діяння (керівників кредитних 
установ, містоутворюючих та інших підприємств, що мають важливе державне значення).[8] 

Особливо часто неспроможність супроводжується неправомірними діями боржника відносно свого 
майна, що спричиняє значний збиток кредиторам. В результаті страждають і боржник, і кредитор, інші особи, 
пов’язані з ними фінансово-господарськими відносинами. Тому несумлінна фінансово-господарська діяльність, 
що призвела до банкрутства, і яка супроводжується різними неправомірними діями боржника є не менш 
небезпечною. А. Тімербулатов слушно піднімає питання критичного осмислення правових норм про 
відповідальність боржників за неправомірні дії боржників відносно свого майна. Зокрема, проблема 
криміналізації «необережного банкрутства» - необережних дій суб’єкта господарювання, що потягли 
банкрутство. Через це пропонується поділяти жертв банкрутства на шахраїв, банкрутів в силу об’єктивних 
причин та банкрутів внаслідок недобросовісного господарювання.[9] Необережне банкрутство 
характеризується безвідповідальними, без господарськими, ризиковими діями, що потягли подальшу фінансову 
неспроможність.[10] Проте усталене розуміння банкрутства містить низку недоліків: нечіткий критерій 
розмежування злісного та необережного банкрутства; визнання кримінальних ознак банкрутства відбувається 
на підставі рішення господарського суду, тобто цивільно-процесуального акту, який в подальшому буде 
виконувати незвичну для себе роль у кримінальному судочинстві. Чи можна факт банкрутства встановити у 
кримінальному судочинстві або порушити кримінальну справу за фактом банкрутства, оминаючи рішення 
господарського суду? 

Ця проблема важлива у випадку застосування реорганізації відносно боржника. Постає дилема: 
притягнути винного до відповідальності або застосувати реорганізаційні процедури? Питання в українському 
законодавстві є невирішеним. В господарському чи кримінальному законодавстві України немає правової 
оцінки діянням, пов’язаним з неведенням бухгалтерської та податкової звітності у передбаченні 
неспроможності, що не можна визнати виправданим. Світова практика банкрутства свідчить, що де-факто 
ознаками банкрутства є призупинення розрахунків із позикодавцями, коли підприємство не забезпечує чи  
свідомо не здатне забезпечити виконання вимог кредиторів протягом певного часу.[11] Юридично банкрутство 
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настає після визнання факту неспроможності господарським судом або офіційного оголошення про 
банкрутство самим боржником. 

Неплатоспроможність можна визначати як зовнішні ознаки фінансового стану боржника, при настанні 
яких кредитори вправі будувати припущення про майнову неспроможність боржника. Очевидно, що слід 
критично ставитися до встановленого законом терміну, протягом якого невиконання боржником своїх 
зобов’язань автоматично свідчить про його неспроможність. Реальний його фінансовий стан залежить від 
багатьох умов та рівня майнового обігу. Реалії українського господарського ринку свідчать про те, що є цілком 
звичним явищем отримання від контрагента товарів, послуг, робіт та неоплата їх протягом трьох наступних 
місяців.  

Зовнішні ознаки неспроможності боржника такі, як тривалість періоду прострочки у виконанні 
грошового зобов’язання чи сплата обов’язкових платежів, а також розмір відповідних вимог – повинні бути 
переглянуті. Слід також враховувати, що визнання нових зовнішніх ознак неспроможності боржника повинне 
базуватися і на існуванні дрібних та середніх суб’єктів господарювання. Якщо у законі передбачити фінансові 
параметри, як підставу порушення питання про визнання банкрутами, то окремі з таких суб’єктів взагалі 
можуть не потрапити під дію закону. На нашу думку, оптимальною зовнішньою ознакою неспроможності може 
слугувати ліміт, що у кілька сот (тисяч) разів перевищує встановлений законом мінімальний розмір оплати 
праці або розмір статутного фонду суб’єкта господарювання. Крім того, може бути збільшений термін 
невиконання зобов’язань, які слугують підставою порушення питання про банкрутство. 

Суспільна небезпека цих дій полягає не тільки в тому, що вони порушують інтереси конкретних осіб, 
але й у тому, що підривають основи позики й кредиту. Найбільш типовими способами зловживань з боку 
боржників є такі: ухилення від сплати податків через банкрутство; виведення активів підприємства-боржника 
або незаконне їх заміщення. Широкі можливості для цього надає мораторій на задоволення вимог кредиторів, 
на час дії якого зупиняється виплата боржником податкових зобов’язань, і до нього не застосовуються 
податкові санкції; виведення активів підприємства-боржника або незаконне їх заміщення. Цьому сприяє 
непрозорість процедури оцінки та реалізації активів боржника, які у ході банкрутства надають можливість для 
виведення в іншу структуру, підконтрольну керівництву чи власникам боржника. Наприклад, ціна ліквідного 
майна боржника може бути дуже занижена. Таке майно, як правило, реалізується “своїй” структурі боржника 
практично за безцінь. Вигоду від цього можуть отримати керівники боржника, які не є його власниками, але 
своїми діями фактично призвели підприємство до навмисного банкрутства.  

Аналіз судово-слідчої практики свідчить про те, що найчастіше при банкрутстві реалізуються схеми, 
які передбачають акумулювання всіх пасивів на підприємстві-боржнику з метою збільшення його 
неплатоспроможності та виведення його активів на новостворене підприємство ще до початку процедури 
банкрутства. 

Дані схеми реалізуються, як правило, такими шляхами: 
1. Передачі майна підприємства-боржника в статутні капітали новостворених юридичних осіб в обмін 

на отримання неадекватної частки участі (акцій) в них. При цьому вартість майна, що передається в статутний 
капітал нових юридичних осіб, може значно занижуватися відносно його реальної ринкової вартості; 

2. Погашення заборгованості за будь-якими зобов’язаннями перед конкретним кредитором, де розмір 
вимог кредитора значно завищений у порівнянні з основним боргом. У цьому разі заборгованість збільшується 
за рахунок сплати штрафних санкцій, відшкодування збитків і; 

3. Укладення договорів про надання послуг нематеріального характеру (маркетингових, 
консалтингових, юридичних тощо). Умови укладеного договору можуть не відповідати фактичній вартості 
наданих послуг; 

4. Безоплатна передача майна у вигляді надання допомоги, дарування; 
5. Прямий продаж майна підприємства-боржника за заниженою ціною, або його обмін на інше майно, 

вартість якого завищена, або на майно, що не представляє інтересу для господарської діяльності цього 
підприємства. 

6. Прийняття хибних управлінських рішень у сфері управління виробництвом, які негативно 
відображаються на фінансовому стані підприємства. 

7. Приховування боржником реальної до стягнення дебіторської заборгованості, що дає можливість 
зробити розрахунки з кредиторами; майна або інформації про майно підприємства та ін. 

Зловживання з боку кредиторів полягають у тому, що вони прагнуть не одержати борг, а незаконно 
перехопити управління бізнесом боржника чи незаконно довести його до банкрутства для того, щоб за 
невиправдано низькою ціною скупити його активи, тобто прагнуть до переділу власності. Суспільна небезпека 
цих дій полягають у тому, що вони знижують інвестиційну активність в державі, оскільки інвестиції можуть 
бути незаконно захоплені. 

Для доведення до банкрутства можуть використовуватися й інші махінації як під виглядом легальних 
операцій, так і прямі порушення закону: фальсифікація документів, підкуп посадових осіб, приховування майна 
тощо. 

З метою удосконалення інституту банкрутства суб’єктів господарювання в Україні доцільно було б 
передбачити: 

– адміністративну відповідальність за завідомо неправдиве оголошення громадянином-засновником 
або власником суб’єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб’єкта господарської 
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діяльності, а так само громадянином-суб’єктом підприємницької діяльності про свою неспроможність, у тому 
числі – звернення цих осіб до суду із заявою про визнання боржника банкрутом за наявності у нього 
можливості задовольнити вимоги кредиторів у повному обсязі; створення або збільшення фінансової 
неспроможності суб’єкта господарської діяльності; 

– кримінальну відповідальність за втручання у діяльність суб’єкта господарської діяльності з метою 
створення фінансової неспроможності та погрозу або насильства щодо власника чи службової особи суб’єкта 
господарської діяльності, а також щодо їх близьких родичів, у зв’язку з виконанням чи невиконанням ними 
службових обов’язків. 

Крім того, необхідно зазначити відсутність офіційного тлумачення правових норм про банкрутство 
внаслідок недобросовісного господарювання, нечіткість їх коментування в юридичній літературі. Вважається, 
що сам по собі факт банкрутства свідчить про невдачу у господарській діяльності і не повинен бути предметом 
кримінально-караних відносин. Проте у тих випадках, коли з цим фактом пов’язані певні суспільно небезпечні 
дії, можливою є і кримінальна відповідальність. Складність цієї проблеми зазначають і практичні працівники, 
що по роду своєї діяльності змушені мати справу з фактами господарської неспроможності. Поведене нами 
анкетування свідчить, що 89 з 108 респондентів (82%) відчувають труднощі при юридичній оцінці діянь, 
пов’язаних з банкрутством. При цьому висловлюється думка про те, що ця складність обумовлена бланкетністю 
норм, заснованих на цивільному, господарському, фінансовому та податковому законодавстві. Так вважають 
69% респондентів. Інша складність пов’язана із недостатньою професійною підготовкою самих респондентів. 
До такого висновку прийшли 34% опитаних. 

Наведені проблемні питання та шлях їх вирішення, на нашу думку, складають подальші наукові 
розвідки у цьому напрямку. 

На думку И.А. Клепицького, кримінальне законодавство проявляє зайвий лібералізм, оминаючи своєю 
увагою випадки банкрутства внаслідок несумлінного господарювання. Адже, вважає він, такі дії можуть 
потягнути не меншу шкоду приватним та суспільним інтересам, ніж сплановане банкрутство. Автор 
посилається на досвід криміналізації необережних банкрутств в країнах західної Європи.[12] Дійсно, 
господарські відносини є складними та багатогранними, а тому довести умисел буває іноді неможливо. 

Передбачення банкрутства представляє собою стан небезпеки для суб’єкта, коли ще фінансово-
господарської кризи немає, проте небезпека вже очевидна. Такий стан виникає до прийняття судом рішення про 
визнання банкрутом і іноді на таку небезпеку вказують формальні ознаки, які не вказані законодавцем як 
ознаки неспроможності чи банкрутства. 

Існує думка, що в процесі визнання особи банкрутом беруть участь дві сторони, що мають 
взаємовиключні інтереси: кредитори та боржник. Проте така позиція є не зовсім об’єктивною. Очевидно, що 
кредитор зацікавлений у повному задоволенні своїх претензій, а це зробити боржник може лише за умов 
відновлення власної платоспроможності. З іншого боку, боржник прагне відновити свою платоспроможність, 
тому що в цьому він особисто є, безумовно, зацікавленим.  

Таким чином, пропонується визначення банкрутства як наслідку недобросовісного господарювання: 
під банкрутством внаслідок недобросовісного господарювання слід розуміти неспроможність, яка посягає на 
встановлений законом чи іншими нормативними актами порядок економічної діяльності, що забезпечує її 
ефективне існування в результаті халатного ставлення керівництвом суб’єкта до своїх службових обов’язків. 
Слід зазначити, що юридична оцінка неспроможності конкретного суб’єкта внаслідок недобросовісного 
господарювання повинна бут визначення господарським судом і це може бути першим кроком для виявлення 
ознак кримінально караного банкрутства. 

Український закон про банкрутство спрямований на уникнення банкрутства та поновлення 
платоспроможності боржника. Тому до відкриття провадження у справі про визнання його банкрутом Закон 
зобов’язує засновників, власників майна, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування обирати 
своєчасні заходи для запобігання банкрутства підприємця – боржника (ст. Закону). На наш погляд, суттєвим 
недоліком чинного Закону про банкрутство є відсутність обов’язку посадової особи боржника виявляти ознаки 
банкрутства. 

Закон передбачає випадок звернення боржника до господарського суду із заявою про порушення 
справи про банкрутство. Подана заява повинна підтверджуватися доказами, наданими кредитором: рішенням 
суду, який розглядав вимоги кредитора до боржника, копією неоплаченого розрахункового документа, за яким 
здійснюється списання коштів з рахунків боржника, всі виконавчі документи, що свідчать про визнання 
боржником вимог кредиторів. Суд повинен мати можливість перевірити вимоги кредитора: їх розмір, 
обґрунтованість, законність. Очевидно, що відсутність нормативного закріплення такого повноваження у суду 
позбавляє його цього процесуального права апріорі. Задля забезпечення майнових інтересів кредиторів суд 
повинен призначити розпорядника майном, який зареєстрований як арбітражний керуючий. Право 
запропонувати кандидатуру розпорядника має і кредитор. 

Доцільно встановити законодавчо мінімальний розмір, що перевищує суму зобов’язань над вартістю 
належного йому майна. Закон більшою мірою захищатиме права кредитора, унеможливлюючи можливість 
початку процедури банкрутства за умов наявності боргу нижче встановленого ліміту. 

На наш погляд, суттєвим недоліком чинного Закону про банкрутство є відсутність обов’язку посадової 
особи боржника виявляти ознаки банкрутства та повідомляти про них своєчасно власників, засновників, органи 
влади. Зокрема, доцільним було б повідомляти про неможливість задовольнити вимоги кредиторів за 
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грошовими зобов’язаннями, чи сплати обов’язкових платежів у бюджети всіх рівнів протягом трьох місяців з 
моменту закінчення дати виконання, наявність зобов’язань перед державою та контрагентами на суму, що 
перевищує активи боржника. 

Чи можна заспокоїтися на досягнутому та дозволити консервувати правову основу розвитку 
законодавства про банкрутство на тому правовому фундаменті, що був започаткований понад десять років 
тому? Безумовно, що ні. У суспільстві відбуваються такі зміни, які нарощують та збавляють економічний та 
господарський потенціал у зв’язку із світовими крихкими процесами, ці зміни формують юридичні значимі 
системи, які ставлять більш складні задачі. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті розкривається характеристика неспроможності боржника у господарській діяльності, його дії 
(бездіяльність) як результат настання шкідливих наслідків. Аналізуються прогалини українського 
господарського законодавства щодо оцінки дій суб’єкта господарської діяльності, який став боржником 
внаслідок недобросовісного господарювання.  
РЕЗЮМЕ 
В статье раскрывается характеристика несостоятельности должника в хозяйственной деятельности, его 
действия (бездействия) как результат наступления вредных последствий. Анализируются пробелы украинского 
хозяйственного законодательства, который стал должником вследствие недобросовестного хозяйствования.  
SUMMARY 
In article the characteristic of an inconsistency of the debtor in economic activities, its action (inactivity) as result of 
approach of harmful consequences reveals. Blanks of the Ukrainian economic legislation which became the debtor 
owing to unfair managing are analyzed. 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 

1. Трайнин А.Н. Несостоятельность и банкротство / А.Н. Трайнин. - СПб.: Издание южного книжного 
склада «Право», 1913. – С.4 

2. Гега П.Т. Порівняльний аналіз інституту банкрутства (окремі країни світу та Україна) / П.Т. Гега // 
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук. - практ. журнал. – К., 2004. – № 9. 
– С. 128–138 

3. Примаченко А. Судьи меньше попадали бы в затруднительное положение / А. Примаченко // Зеркало 
недели. – 1999. – № 22(243). – 5–11 июня. 

4. Модельный закон о несостоятельности (банкротстве). Принят на десятом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление №10-15 от 6 декабря 1997 года). - 
Режим доступу до документа: www.rada.gov.ua 

5. Лысенко В.В. Фиктивность фирмы (криминалистический анализ) / В.В. Лысенко. – К.: Парламентское 
издательство, 2002. – 112 с.; Волобуєв А.Ф. Особливості підготовки і призначення експертиз при розслідуванні 
злочинів у сфері підприємництва / А.Ф. Волобуєв // Бюлетень з обміну досвідом роботи: Наук.-практ. вид. – 
2002. - №8. -вих. №28/38. – С. 19-22.; Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. 
Методика их предупреждения / В.Д. Ларичев. - М.: Учебно-консультационный центр “ЮрИнфор”, 1997. – 224 
с.; Телюкина М.В. Постатейный комментарий к Федеральному Закону  «О несостоятельности (банкротстве)» от 
8 января 1998 г. №6-093 (журнальный вариант) / М.В. Телюкина // Адвокат. – 1998. – №5 – С.1-29, тощо. 

6. Закон України від  30 червня 1999 р. №784 «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнанні його банкрутом» / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во. - 1999. - № 42-43. – Ст. 
378. 

7. Поляков Б.М. Правові проблеми регулювання неспроможності (банкрутства): автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00.04 «Господарське право і господарський процес». – Донецьк, 2003. 
– 38 с. 

8. Тимербулатов А. Неосторожное банкротство как противоправное деяние / А. Тимербулатов // 
Законность. – 2000. - №11. – С.12 

9. Тимербулатов А. Неосторожное банкротство как противоправное деяние / А. Тимербулатов // 
Законность. – 2000. - №11. – С.12 

10. Клепицкий И.А. Банкротство как преступление в современном уголовном праве / И.А. Клепицкий  // 
Государство и право. – 1997. - №11. – С.52-53 

11. Гавриш О. Санация против банкротства / О. Гавриш // Зеркало недели. – 2002. - № 40 (415) 19 - 25 окт.  
12. Клепицкий И.А. Банкротство как преступление в современном уголовном праве / И.А. Клепицкий // 

Государство и право. – 1997. - №11 
 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 318

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 
 

О.В. Воробйова, начальник юридичного відділу Донецького казенного заводу хімічних виробів  ⋅  
 
Актуальність дослідження: Відомо, що за своєю економічною сутністю пенсія носить подвійний 

характер: з одного боку, вона спрямована на зменшення бідності та запобігання жебрацтва, тобто забезпечення 
мінімального гарантованого рівня доходу; з іншого - вона призначена компенсувати втрачений заробіток та 
забезпечити адекватний індивідуальний коефіцієнт заміщення. 

При виникненні  системи соціального забезпечення в різних країнах орієнтувались, як правило, на 
досягнення однієї з цих цілей. Системи універсального характеру були в більшої мірі спрямовані на 
забезпечення загального гарантованого мінімуму, а система соціального страхування, охоплюючи окремі 
професійні групи, - на компенсацію втраченого заробітку [1]. 

Роль пенсійного забезпечення на сучасному етапі розвитку України визначається завданнями її переходу 
до соціальної, демократичної та правової держави, соціально орієнтованої ринкової економіки, необхідністю 
подолання небезпеки відставання від сучасних світових тенденцій економічного та суспільного розвитку. 

Проблема гарантування закріплених у Конституції України основних соціальних прав громадян є однією 
з найбільш актуальних на сучасному етапі. В нашій державі та багатьох країнах світу має місце досить складна 
економічна ситуація із забезпеченням соціальних прав. Завданням держави є надання допомоги, насамперед, 
соціально незахищеним верстам населення. Вона повинна впливати на розподіл економічних благ на основі 
принципу справедливості з метою забезпечення гідного існування людини, проводити широку соціальну 
політику в інтересах усіх, а не окремих прошарків населення 

Досвід багатьох розвинених країн світу показує, що система пенсійного забезпечення постійно 
змінюється. Ринкові перетворення в Україні та процеси глобалізації в світі висувають вимоги щодо 
необхідності удосконалення системи пенсійного забезпечення, вироблення нової стратегії з урахуванням 
перспектив якісних соціально-економічних змін в Україні [1]. 

Мета статті: довести, що дослідження механізму правового регулювання пенсійного забезпечення, 
розуміння взаємодії його складних елементів сприяє підвищенню рівня його регулювання й допомагає 
вирішувати соціальні проблеми, пов'язані з реалізацією кожного громадянина права на пенсійне забезпечення. 

Результати дослідження. Пенсійне законодавство за кордоном на протязі декількох десятиліть є 
предметом міжнародного узгодження та регулювання. В 1935 році Міжнародна організація праці (МОП) 
виступила з ініціативою утворення координаційної системи законодавства про пенсії по старості, інвалідності 
та у зв’язку з втратою годувальника з метою закріплення за мігрантами вже отриманих чи отримуючих прав. 
Прийнята у 1962 році Конвенція № 118 встановила принцип рівноправності  в галузях соціального 
забезпечення [1]. Ратифікуючи її, члени МОП зобов’язались предоставити на своїй території громадянам любої 
іншої держави, які є членами МОП, а також біженцям та особам без громадянства однакові зі своїми 
громадянами права на соціальне забезпечення, зафіксовані в Конвенції     № 102 від 1952 року [2]. Більш 
високий рівень, ніж мінімальні норми, що визначені у Конвенції відображені в Європейському кодексі 
соціального забезпечення [3]. В 1965 році була прийнята Конвенція № 48, завдяки якій з’явилась можливість 
врегулювання питань складання періодів трудового та страхового стажу при ухваленні права на пенсію за всіма 
трьома видами, якщо трудова діяльність конкретної особи відбувалась в декількох країнах. Ще більш 
детальніше ці питання розроблені в Конвенції № 157, підписаної в 1982 році . Ця конвенція поширюється на всі 
загальні та спеціальні системи забезпечення, які фінансуються за рахунок страхових внесків, за виключенням 
спеціальних систем для жертв війни, соціальної та медичної допомоги. Теоретична довжина періоду 
страхування задля отримання права на пенсію за віком складає 30 років, а для пенсії по інвалідності та за 
втратою годувальника – 2/3 суми років, які пройшли після досягнення особою 15–річного віку. При відсутності 
необхідного періоду страхування, пенсія призначається не в повному обсязі, а пропорційно стажу [4].  

Пенсійне забезпечення будь-якої країни має ряд особливостей – організаційних, фінансових та інших. 
Об’єднуючим загальним початком для всіх країн виступає «трьохрівнева» система, завдяки якій провадиться 
пенсійне страхування. До неї входить держава, недержавні чи частні (виробничі, корпоративні) пенсійні фонди 
та страхові інститути. Подібна система прийнята більшістю розвинених країн. 

Грунтоване дослідження правових аспектів державного управління в сфері пенсійного забезпечення 
містяться у працях В. С. Андрєєва, В. А. Ачаркан, О. Д. Зайкіна, М. Л. Захарова, Р. І. Іванова, А. Є. Козлова, В. 
О. Тарасова, Я. М. Фогель та інших відомих юристів. Необхідність реформування системи пенсійного 
забезпечення, її удосконалення і підвищення рівня якості є найважливішою правовою та соціокультурною 
проблемою, яка значною мірою обумовлюється процесами глобалізації та потребами формування позитивних 
умов для індивідуального розвитку людини, її соціалізації та самореалізації. Зазначені процеси диктують 
необхідність визначення та затвердження чинного нормативно-правового забезпечення пенсійної реформи, з 
урахуванням вимог міжнародних та європейських соціальних стандартів і нормативів [5]. 

Україна усе більш упевнено стає на шлях інтеграції до європейських соціальних й державних інституцій. 
Для практичного здійснення цієї інтеграції необхідно, перше за все, виконати ті умови, які вимагають ці 
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інституції до України. Серед головних умов слід виділити необхідність приведення вітчизняного законодавства 
у відповідність до європейського, а також, і це головне - практичне виконання вимог цього законодавства. 

На теперішній час багатьох людей турбує стан вітчизняної пенсійної системи. За останні три роки пенсії 
в Україні виросли на 140%. Цей рост був не помітен, доки активно зростала економіка. Зараз стало ясно, що 
Пенсійний фонд виплати не посилить. Розходи на нього цього року виростуть із 15% до 16,5% ВВП, що є 
одним з найвищих показників у світі. При цьому власні надходження Пенсійного фонду від роботодавців 
забезпечують лише 11%, а дефіцит складає 5,5% ВВП (приблизно 15 млрд. грн.) і повинен профінансуватися з 
держбюджету [6]. 

З огляду на той факт, що в країні зростає безробіття, а відтак - знижуються й відрахування працюючих 
громадян у Пенсійний фонд, дефіцит може виявитися більш істотним. Наприклад, за підрахунками Секретаріату 
Президента, фактично в січні-лютому цього року обсяг фонду був на 3 млрд. грн. менше, ніж планувалося. Це 
призвело, лише за підсумками першого кварталу, до заборгованості перед держбюджетом в розмірі 7,9 млрд. 
грн. У подальшому уряд сподівається профінансувати дефіцит за рахунок дотацій і займів [6]. 

За даними Держкомстату України на 1 січня 2008 року  протягом найближчих 5 років пенсійного віку 
досягнуть 1331894 чоловіків (їм на той час було 55-59 років) і 1806190 жінок (їм було 50-54 року), усього - 
3138084 чоловік. У робочий вік вступлять ті, кому зараз 15-19 років, а таких усього 3218533 чоловік, тобто в 
економіку увіллється на 80 тисяч чоловік більше, ніж вийде на пенсію. 

Однак, у наступному п'ятилітті це співвідношення різко погіршиться. Прогнозні дані, які характеризують 
динаміку співвідношення осіб пенсійного та робочого віку наведені у таблиці. 

Таблиця 
Прогнозні дані щодо співвідношення  осіб пенсійного та робочого віку у 2009-2023 роках, кількість осіб 

 
Період, роки Кількість осіб які досягнуть 

пенсійного віку 
Кількість осіб які увійдуть до 

трудового віку 
Різниця показників 

2009-2013 3138084 3218533 +80469 

2014-2018 3131999 2398150 -733849 

2019-2023 3365873 1931995 - 1433878 

Якщо ситуація буде усугублятися, це може привести до істотної затримки виплати пенсій. Міжнародні 
експерти, у тому числі й МВФ, неодноразово пропонували Україні збільшити пенсійний вік, який сьогодні є 
одним з найнижчих у Європі (55 років для жінок і 60 - для чоловіків). Таким чином можна знизити кількість 
нових пенсіонерів і зменшити безпосередньо навантаження на пенсійну систему. Через щорічне підвищення 
пенсійних виплат Україна повинна запровадити  ряд змін, щоб стабілізувати пенсійну систему. Зокрема Україні 
доведеться знизити розрахунковий коефіцієнт, підвищити пенсійний вік, а також зменшити розмір 
привілейованих пенсій. Подібні вимоги Україна вже одержала від МВФ і чула такі рекомендації від ООН. 
Адже, як відзначають у цих міжнародних організаціях, пенсійний вік в Україні є найнижчим у Європі [7].  Це  
можна побачити на рисунку. 
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Рис. Дані щодо віку виходу на пенсію в окремих країн світу, роки. 1. Бразилія, Велика Британія, Греція; 

2. Гватемала, Іспанія, США; 3. Єгипет, Франція; 4. Норвегія. 

Проте Мінпраці й соціальної політики України завжди відмовлялося від проведення подібних реформ, 
мотивуючи це тим, що 30% чоловіків і так не доживають до пенсійного віку. Соціальні виплати, завжди були 
стрижнем передвиборних обіцянок всіх лідерів. Тому ймовірність підвищення пенсійного віку в найближчі 
півроку є мінімальною. 

Сьогодні в Україні демографічна ситуація дуже складна, вона входить до 14 країн світу, у яких найбільші 
коефіцієнти старіння. У нас сьогодні на одного працівника припадає 1,1 пенсіонер. Незабаром ми зрівняємося, а 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 320

потім працівників і зовсім стане менше. Інакше кажучи, в Україні поки є демографічне вікно, і якщо ми зараз не 
введемо другий рівень пенсійної реформи, то потім просто буде пізно. 

Звичайно, пенсійна система України не витримає революційних змін, а от реформа була б досить до речі, 
адже, за твердженнями економістів, пенсійну систему потрібно терміново рятувати, інакше кошти Пенсійного 
фонду ризикують закінчитися вже в найближчому майбутньому. Може, наполегливі рекомендації Єврокомісії 
допоможуть прискорити її вдосконалення, але вже зараз можна стверджувати, що цей процес легким не буде. Ті 
реформи, які були намічені ще в 1996 році, загальмували. Якби ми тоді їх почали впроваджувати, то зараз 
проблем із солідарною системою не було, і уже давно б ввели обов'язкове накопичувальне страхування. Зараз 
не тільки в Україні, але й в усьому світі спостерігається фінансово-економічна криза, і цього року основне 
завдання - зберегти всі ті досягнення, які були зроблені у 2008 році. 

З 1 квітня 2008 р. у нас уперше була виконана 46 стаття Конституції - пенсія не може бути менше 
прожиткового мінімуму. Актуалізувався середній заробіток, з якого нараховується пенсія. Якщо до 2008 року 
він був 328 грн., то з 1 січня 2008 року - 978 грн. Таким  чином,   відбулася  диференціація  пенсій.   Якщо  до   
2008   року  практично   90% пенсіонерів одержували пенсію в межах мінімальної, то зараз тільки 8% одержують 
пенсію в розмірі прожиткового мінімуму, а інші - диференційовану. Адже враховуються й розмір середньої 
заробітної плати, і кількість років, і умови праці. Зараз один рік виробничого стажу зараховується з коефіцієнтом 
1,35. Тобто фактично людині, що працювала 40 років, пенсія розраховується як за 54 роки. Це зацікавлює 
пенсіонера продовжувати свою трудову діяльність. 

Головне управління Пенсійного фонду України звертає увагу підприємців-платників єдиного й 
фіксованого податків, що Кабінетом Міністрів України 14 квітня 2009 року прийнята постанова № 366, якою 
передбачено, що фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб 
оподатковування (фіксований єдиний податок), і члени їхніх родин зобов'язані платити страхові внески, 
щомісячний розмір яких, з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перераховується 
органами Державного казначейства України на рахунки органів Фонду в розмірі 10 і 42 відсотків відповідно, не 
може становити менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу. 

Сума страхового внеску, що необхідно сплатити, визначається підприємцем самостійно як для себе, так і 
для зазначених членів родини. 

При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що 
перераховується до Пенсійного фонду України, повинна становити не менше мінімального розміру страхового 
внеску за кожну особу (з 1 квітня 2009 року - 207,5 грн.) і не може перевищувати розмір страхового внеску, 
обчисленого в межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці. На 2009 рік така межа 
становить 10 035 гривень на місяць. Сума максимального страхового внеску становить 3 331,62 грн. на місяць. 
Ця постанова набула чинності з 1 травня 2009 року [8]. 

Такі вимоги обумовлені тим, що з 1 січня 2004 року замість виробничого стажу для визначення розміру 
пенсії враховується страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому 
державному пенсійному страхуванню й за який щомісяця сплачуються страхові внески в сумі не меншої, чим 
мінімальний страховий внесок. 

Мінімальний страховий внесок - це сума коштів, що визначається розрахунковим шляхом як добуток 
мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внеску, установлених законом на день одержання 
заробітної плати (доходу). 

В 2009 році для фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності встановлені такі розміри 
мінімального страхового внеску на місяць: 

з 1 січня - 200,86 гривні (605 грн х 33,2 %), 
з 1 квітня - 207,50 гривні (625 грн х 33,2 %), 
з 1 липня - 209,16 гривні (630 грн х 33,2 %), 
з 1 жовтня - 215,80 гривні (650 грн х 33,2 %), 
з 1 грудня - 222,11 гривні (669 грн х 33,2 %). 
Розмір максимального страхового внеску за місяць в 2009 році становить 3331,62 гривні. 
На виконання постанови КМУ від 05.03.2009 року №236 «Про роз'яснення особливостей застосування 

окремих норм Указу Президента України від 03 липня 1998 року № 727 для фізичних осіб, які здійснюють 
підприємницьку діяльність за межами України, в умовах світової фінансово-економічної кризи» постановою 
Правління ПФУ від 10.03.2009 року №10-1 затверджений «Порядок добровільної участі в солідарній системі 
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування на спрощеній процедурі громадян України, які 
працюють за кордоном України» (далі «Порядок») [9] . 

Цей Порядок визначає механізм добровільної участі в солідарній системі загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування (далі - добровільна участь у пенсійному страхуванні) громадян України, які 
працюють за її межами, досягли 16- річного віку й не належать до кола осіб, які підлягають 
загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно законодавству України або пенсійному 
страхуванню згідно міжнародних договорів (угод), і не є пенсіонерами. 

Особи, які виявили бажання брати добровільну участь у пенсійному страхуванні, подають заяву 
відповідно до додатку 1 Порядку органам Пенсійного фонду України за місцем проживання або Пенсійному 
фонду України 

а) через мережу Інтернет (веб-сайт Пенсійного фонду); 
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б)через Контакт - центр Державного підприємства «Інформаційний центр персоніфікованого обліку 
Пенсійного фонду України». 

Пенсійний фонд протягом 5 робочих днів від дня одержання заяви надсилає особі договір про 
добровільну участь у пенсійному страхуванні (далі - договір про добровільну участь) у двох примірниках 
відповідно до додатка 2 Порядку. Одночасно Пенсійний фонд надсилає довідкову інформацію про номер 
телефону й час, протягом якого можна одержати відповіді на питання, пов'язані з добровільною участю в 
пенсійному страхуванні, а також адресі веб-сайту в мережі Інтернет. 

Особа повертає підписаний нею у двох примірниках договір про добровільну участь. Пенсійний фонд 
протягом 5 робочих днів від дня одержання договору про добровільну участь підписує його й надсилає другий 
примірник особі по місцю проживання. За бажанням особи другий примірник договору може зберігатися у 
Пенсійному фонді. 

Особи, які виявили бажання брати добровільну участь у пенсійному страхуванні, можуть почати сплату 
страхових внесків без повідомлення Пенсійному фонду про намір укласти договір про добровільну участь. При 
цьому договір про добровільну участь може бути підписаний у строк не пізніше 1 року з дати здійснення 
першого платежу. 

Особи, які виявили бажання брати добровільну участь у пенсійному страхуванні, можуть направити до 
Пенсійного фонду поштою заяву, копію документа, що завіряє особа, і договір про добровільну участь у 
пенсійному страхуванні у двох примірниках . 

Розміри страхових внесків установлюються в договорі й визначаються платниками самостійно, але не 
менше мінімального й не більше максимального страхового внеску. 

Сплата страхових внесків здійснюється шляхом перерахування засобів на окремі рахунки Пенсійного 
фонду. 

При цьому облік сплачених в іноземній валюті страхових внесків і внесення відомостей до системи 
персоніфікованого обліку здійснюються в гривнях за курсом Національного банку України на момент продажу 
коштів в іноземній валюті. 

За умови сплати страхових внесків відповідно до цього Порядку період добровільної участі в пенсійному 
страхуванні зараховується до страхового стажу. 

Особам, які беруть добровільну участь у пенсійному страхуванні, пенсії призначаються відповідно до 
Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»      № 1058-15;) [10]. 

Зараз в Україні поетапно запроваджується система недержавного пенсійного забезпечення громадян, яка 
є складовою частиною системи накопичувального пенсійного забезпечення, що ґрунтується на принципах 
добровільної участі фізичних і юридичних осіб у формуванні пенсійних заощаджень з метою одержання 
учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових, пенсійних виплат, крім загальнообов'язкового 
державного пенсійного страхування. 

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» створив законодавчу базу для розвитку системи 
добровільного пенсійного забезпечення й надав громадянам можливість здійснювати додаткові накопичення до 
старості. 

Аналіз свідчить, що сектор недержавного пенсійного забезпечення перебуває в складному становищі. 
Основною проблемою, з якої зіштовхуються НПФ, на сьогоднішній день є складність із розміщенням активів, 
тому що знецінюються цінні папери й нерухомість. Цей сектор увійшов у депресивний стан, але, з погляду 
виконання своїх зобов'язань, не викликає в нас побоювань по тій тільки причині, що там не накопичені значні 
засоби. Тому НПФ кризу переживе. Згідно прогнозним даним, їхня кількість скоротиться, і, можливо, 
відбудеться певна концентрація в цьому секторі. 

Напрямки реформування пенсійної системи в Україні були визначені ще в 2003 році і зафіксовані 
законами України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і «Про недержавне пенсійне 
забезпечення»[11]. Тоді держава частково реформувала солідарну систему загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування (1 рівень) і ввела недержавне пенсійне забезпечення (3 рівень). Проте накопичувальну 
систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (2 рівень) планувалося ввести пізніше, з 
урахуванням позитивного досвіду роботи недержавних добровільних накопичувальних пенсійних фондів 
(НПФ). 

І це було дуже мудро. Життя дійсно внесло свої корективи: практика діяльності НПФ, їхніх компаній по 
керуванню активами, адміністраторів і банків-хоронителів виявила необхідність коректування спрямування і 
шляхів впровадження обов'язкового накопичувального пенсійного страхування. 

Висновки: 
Здійснене правове дослідження сучасного стану і проблем соціального захисту населення в умовах 

світової фінансово-економічної кризи дозволяє зробити наступні висновки: 
 1. На теперішній час, коли всі країни світу поглинені фінансово-економічною кризою, як ніколи стоїть 

гостре питання підтримки на належному рівня та допомоги мало захищеним прошаркам населення, шляхом 
відповідних соціальних програм, в яких повинні бути відображені конкретні дії і терміни розв’язання назрілих 
проблем. Для цього потрібно постійно слідкувати за удосконаленням системи пенсійного забезпечення в 
зв’язку з постійною зміною соціально-економічних явищ країни, особливостей ринкового перетворення та 
процесів глобалізації світу. Світовий досвід беззаперечно доводить, що самі по собі економічні проблеми не 
вирішуються. Тому необхідні цілеспрямовані послідовні зусилля центральних та регіональних органів та 
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структур влади, які спираються на визначену систему правового і соціального захисту населення, в тому числі 
пенсіонерів. 

 2. Пенсійна реформа в Україні передбачає системну реалізацію правових, соціальних та економічних 
регуляторів в рамках трьох основних рівней: 

-  солідарної системи обов’язкового державного страхування; 
-  накопичувальної системи обов’язкового державного пенсійного страхування; 
-  добровільної системи недержавного пенсійного забезпечення. 
Для її успішного вирішення необхідне паралельне вирішення проблемних питань за кожнім рівнем. 

Основним її механізмом є загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 
 3. Встановлена розбіжність у змісті законодавчих документів, які регулюють відношення в соціальній 

сфері. Можна запропонувати два варіанти запровадження цих змін: ізольований та взаємодоповнюючий, який 
має на меті отримання підсилюючого ефекту від запровадження заходів з правового та соціального захисту 
населення. У цьому зв’язку у контексті розгляду провідних напрямів соціального захисту виникає проблема 
взаємоузгодженості заходів соціальної політики, що розрахована на найближчий період та більш віддалену 
перспективу. Перш за все ця проблема повинна вирішуватися на законодавчому рівні, а у процесі реалізації – на 
різних рівнях державного управління. Важливим її напрямом є прийняття нової законодавчої бази, яка б надала 
можливість наближення рівней пенсійного забезпечення до діючих міжнародних соціальних стандартів і 
нормативів.  
 
РЕЗЮМЕ 
Мета статті: довести, що дослідження механізму правового регулювання пенсійного забезпечення, розуміння 
взаємодії його складних елементів сприяє підвищенню рівня його регулювання й допомагає вирішувати 
соціальні проблеми, пов'язані з реалізацією кожного громадянина права на пенсійне забезпечення. 
РЕЗЮМЕ 
Цель статьи: доказать что исследование механизма правового регулирования пенсионного обеспечения, 
понимание взаимодействия его сложных элементов оказывает содействие повышению уровня его 
регулирование и помогает решать социальные проблемы, связанные с реализацией каждого гражданина права 
на пенсионное обеспечение. 
SUMMARY 
Article purpose: to prove that research of the mechanism of legal regulation of a provision of pensions, the 
understanding of interaction of its difficult elements assists level increase its regulation and helps to solve the social 
problems connected with realisation of each citizen of the right to a provision of pensions. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕССИИ НА  СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В УКРАИНЕ 

 
О.Г. Гирда,  ассистент кафедры общеправовых дисциплин Донецкого государственного университета 
управления  ⋅  

  
Постановка проблемы.  Для экономики  Украины концессия – это инновационная форма 

государственно-частного регулирования производственно-хозяйственной деятельности. Необходимость 
реализации капиталоемких проектов  обуславливает постоянный поиск новых источников финансирования 
программ государственной важности. Совершенствование уже существующего концессионного 
законодательства согласно европейским стандартам поможет наладить инвестиционный климат в Украине и 
привлечет новых инвесторов – как иностранных, так и национальных. А это будет способствовать снижению 
участия государственного бюджета в финансировании, что освободит государственные средства для иных 
целевых нужд. При этом форма государственной собственности на объект концессии не сменится частной. Это 
будет в целом иметь позитивное влияние на экономику Украины, так как позволит привлечь дополнительные 
средства и высокие технологии для разрешения проблем государственного значения.  

Выделение неразрешенной проблемы. Одной из проблем государственной важности является 
проблема недостаточного финансирования  строительства и обслуживания автодорожной сферы. Качество 
дорог межгородского сообщения не соответствует не только европейским, но и национальным стандартам 
качества. Не говоря уже о внутренних автодорогах населенных пунктов. Именно концессионные формы 
привлечения капиталов способны эффективно и достаточно быстро и не дорого для государства решить эту 
проблему.  

В данной работе рассмотрены и проанализированы некоторые недостатки законодательства о концессии 
автомобильных дорог в Украине, а также уже наработанная практика нашего государства применения 
концессии при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог государственного значения, а также 
предложены  некоторые пути их разрешения.  

Цель статьи заключается в исследовании и анализе действующего законодательства Украины по 
вопросам регулирования концессионной деятельности в сфере строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог, а также опыта иностранных государств по регулированию данного вопроса и формулирование 
предложений по урегулированию некоторых нормативных противоречий по вопросу определения момента 
заключения концессионного договора, роли регистрации концессионного договора Фондом государственного 
имущества Украины с целью совершенствования и однозначного применения указанных норм в дальнейшем. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием вопросов концессионной 
деятельности в Украине занимались: О. Григоров, Л. Николаева, С. Сосна, Е. Сыч, Е. Романенко, Г. 
Джумагельдиева, О. Медведева и др., но достаточного внимания особенностям концессионных отношений 
именно в сфере автодорог ими не было уделено.  

Среди иностранных ученых-юристов, которые исследовали отдельные вопросы применения концессии, 
следует указать таких известных авторов, как В. Варнавский, Б. Ландау, Л. Таль, В. Шретер, И. Бернштейн и 
другие. 

Принимая во внимание опыт иностранных государств, можно констатировать факт, что некоторые 
автомобильные дороги государственного значения Венгрии, Франции, Великобритании, Германии построены 
на условиях концессии. Также Россия и Белоруссия имеют концессионные дороги.  

В Украине именно автодорожная отрасль подтолкнула развитие концессии. Впервые отдать в концессию 
строительство автодороги Львов - Краковец  в 1998 году предложила Львовская областная администрация, 
предложение которой было поддержано Президентом Украины в форме Указа № 739 «О концессии на 
строительство и эксплуатацию новой автомобильной дороги Львов - Краковец» и Указа № 735 «О концессии на 
строительство и эксплуатации  автомобильных дорог», последний придал концессионной деятельности 
общегосударственное значение. Этот договор был заключен с отечественным инвестором – львовским 
консорциумом «Концессионные транспортные магистрали» сроком на 45 лет. Согласно договору концессионер 
обеспечивает финансирование лишь на 60%, а остальные 40% расходов возлагаются на государственный 
бюджет Украины. Это положение не предусмотрено положениями Закона Украины «О концессиях на 
строительство и эксплуатацию автомобильных дорог », принятого в 2000 году. Законом определяется, что 
концессиедатель обеспечивает проведение конкурса и подписывает договор, о совместном финансировании 
Закон умалчивает. Хотя такую возможность предусматривает Закон Украины «О концессиях». По мнению 
некоторых специалистов, такое участие государственного бюджета в финансировании связано с некоторыми 
коммерческими рисками и является не безопасным для экономики государства. Эта опасность обуславливается 
тем, что концессионер не обязан предоставлять финансовый отчет концессиедателю об использовании  средств 
из государственного бюджета. Здесь возникает вопрос о государственном контроле за целевым использованием 
бюджетных средств. Полномочиями осуществлять контроль за целевым использование бюджетных средств 
наделена Счетная палата согласно ч.1 ст.7 Закона Украины «О Счетной палате». Счетная палата Украины не 
является концессиедателем, а следовательно и стороной концессионного договора. Но, поскольку ч.2 ст.7 
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Закона Украины «О Счетной палате» предусматривает полномочия проводить финансовые проверки, ревизии 
на предприятиях и организациях, которые используют в своей деятельности средства государственного 
бюджета (ст.16 Закона Украины «О Счетной палате»), то этим полномочиям должны соответствовать  
обязанности концессионера предоставлять проверяющим о целевом использовании бюджетных средств 
соответствующие финансовые и технические отчеты. Данная обязанность вытекает из полномочий Счетной 
палаты. В то же время концессиедатель не уполномочен требовать вышеуказанную информацию, при этом 
имеет право осуществлять контроль за соблюдением концессионером условий концессионного договора. По 
нашему мнению было бы правильно внести в Закон Украины «О концессиях» и в Типовой концессионный 
договор положения с указанием форм осуществления такого контроля . Также концессиедатель не имеет 
полномочий осуществлять контроль за качеством услуг, предоставляемых концессионером потребителям в 
рамках концессионного договора. Для устранения несоответствия следовало бы внести в Закон Украины «О 
концессиях» и в Типовой концессионный договор изменения, которые бы соответствовали практическим 
требованиям, что  дало бы возможность государству пропорционально вкладам участвовать не только в 
финансировании проектов, но и в их реализации и распределении доходов, а также требовать финансовые и 
технические отчеты об использовании бюджетных средств концессионером и контролировать качество 
оказываемых им услуг потребителям. Такого рода мнение разделяется отечественными учеными-юристами, в 
частности Г. Джумагельдиевой.  

На сегодняшний день концессионные отношения в сфере строительства автодорог регламентируются 
также Законом Украины «О концессиях», Постановлением Кабинета Министров Украины от 12.04.2000 «Об 
утверждении методики расчета концессионных платежей», Постановлением Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Государственной программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2005-
2010 года» с изменениями на 12.02.2007 год, Типовым концессионным договором, утвержденным 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 12.04.2000 год и др. Таким образом, в Украине постепенно 
формируется концессионное правовое поле. Но законодательство о концессиях имеет существенные недостатки 
и пробелы, что не способствует привлечению новых инвесторов, создает несогласованность некоторых норм 
законодательства, а также не обеспечивает надежной защиты прав и интересов инвесторов, государства и 
потребителей.  

Например, согласно ч. 1 ст.14 Закона Украины «О концессиях» орган, заключающий концессионный 
договор, уведомляет Фонд государственного имущества о заключении такого договора. Постановление 
Кабинета Министров Украины «О реестре концессионных договоров» от 18.01.2000 г. устанавливает 
возможность принятия решения Фондом государственного имущества о регистрации или об отказе в 
регистрации такого договора.  Также ч.2 ст. 9 Закона Украины «О концессиях» устанавливает, что 
концессионный договор считается заключенным с момента достижения согласия сторон по всем существенным 
условиям и подписания договора. Возникает вопрос о равнозначности терминов «уведомление» и 
«регистрация». Отсюда и вопрос о юридическом значении данного акта- регистрации договора Фондом 
государственного имущества. Таким образом,  в целом ряде норм, регламентирующих момент заключения 
концессионного договора, наблюдаются существенные противоречия. Если отказ в регистрации не влечет права 
концессиедателя отказываться от выполнения своей части обязательства, то сама регистрация носит не 
правоустанавливающий характер, а своего рода статистический, что не совсем соответствует общеправовому 
смыслу государственной регистрации того или иного акта. В случае отказа от регистрации договора стороны, 
которые уже осуществили свое волеизъявление и согласно ст. 9 Закона Украины «О концессиях» заключили 
договор остаются в неоднозначной ситуации по вопросу исполнения своей части обязательства. Если 
обратиться к нормам ГК ст. 210, то в гражданско-правовой сфере правоотношений договор, который подлежит 
государственной регистрации вступает в силу с момента такой регистрации. В то же время, согласно ч.7 ст.179 
ХК хозяйственные договоры заключаются по общим правилам гражданского законодательства и с учетом 
особенностей хозяйственного кодекса и других нормативно-правовых актов. Некоторые авторы считают, что 
такая норма ГК распространяется и на концессионные правоотношения, а, следовательно, было бы логично 
внести изменения в ст. 9 Закона Украины «О концессиях» о том, что договор вступает в силу не с момента 
достижения соглашения сторон по всем существенным условиям и его подписания, а с момента его 
регистрации Фондом государственного имущества. Но в свою очередь ст. 408 ХК устанавливает, что 
требования к концессионным договорам определяются законом о концессиях и другими законами. Из этого 
можно предположить, что законодатель отдает предпочтение регулированию концессионных правоотношений 
специальным законом, в отличие от общего регулирования Гражданским кодексом. Императивность данной 
нормы  Гражданского кодекса распространяется на все гражданско-правовые сделки, а концессионный договор 
является хозяйственным договором и регулируется в первую очередь нормами хозяйственного 
законодательства. Нормы ГК могут применяться в случае пробела в праве или в законе. В данном 
регулировании такого пробела нет. Но есть неоднозначность позиции законодателя. Возникает вопрос о цели 
такой государственной регистрации концессионного договора – то ли фиксация информации о договоре, то ли 
установление момента возникновения концессионных правоотношений. И, уже исходя из поставленных 
законодателем целей такого акта, как государственная регистрация, было бы целесообразно установить 
однозначное правовое регулирование данного вопроса Законом Украины «О концессиях» и Постановлением 
Кабинета Министров Украины «О реестре концессионных договоров». Если законодатель рассматривает 
государственную регистрацию как правоустанавливающий акт, то необходимо с ней связывать и момент 
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заключения договора, тем более, если на Фонд государственного имущества возлагаются полномочия проверки 
достоверности, полноты и законности представляемых документов и материалов для регистрации (ст.6 
Постановления Кабинета Министров Украины «О реестре концессионных договоров»). Если же 
государственная регистрация договора не правоустанавливающий акт, то полномочия по проверке 
достоверности, полноты и законности представляемых документов и материалов для регистрации и само 
предоставление указанных документов возложить на концессиедателя, а Фонд государственного имущества 
Украины обязать регистрировать концессионный договор, если предоставлены все необходимые документы и 
материалы, без права отказа в его регистрации. При этом считать договор заключенным с момента достижения 
соглашения по всем его существенным условиям сторонами и подписания. Это устранило бы неоднозначность 
регулирования, упростило бы процедуру регистрации договора и способствовало бы привлечению инвесторов. 

В целом на 2007-2011  гг. Кабинетом Министров Украины предусматривается в целях развития дорог 
государственного значения улучшение опорной сети автомобильных дорог, в первую очередь тех, которые 
совмещаются с национальными и международными транспортными коридорами. Для достижения этой цели 
предусматривается осуществить строительство автомобильных дорог на концессионных условиях, помимо 
Львов - Краковец (которая еще не построена), Львов-Броды, Броды - Ровно, Щербаковка –Киев – Харьков – 
Довжанский, западная граница (Косыни) – Киев на участке от г. Винницы до г. Киева, Львов –Тернополь – 
Винница – Умань – Кировоград – Знаменка – Днепропетровск, Новомосковск – Запорожье – Мелитополь – 
Джанкой – Симферополь, Одесса – Рени, большой кольцевой дороги вокруг г. Киева (частично за счет 
кредитов). Государственные бюджетные средства, которые рассчитывается затратить составляют около 4,5 
млн. гривен, а привлечь концессионных инвестиций планируется на сумму около 13041 тыс. гривен. Но 
соответствующие концессионные договора не все заключены, инвесторов необходимо привлечь. Этому 
способствовал  бы более эффективный механизм инвестиционных гарантий (не только финансовых, но и 
юридических). Все споры относительно концессионных договоров разрешаются в судебном порядке. Если 
концессионер – иностранный инвестор, то ему может быть не достаточно права обращения в национальные 
суды Украины для защиты своих интересов.  Международный коммерческий арбитраж может рассматривать 
спор только при наличии согласия обеих сторон, Украина такого согласия не гарантирует. В Типовом 
концессионном договоре было бы  целесообразно установить гарантированную возможность обращения сторон 
не только в суд Украины, но и в международные судебные инстанции.  

Результаты исследования. В целом следует констатировать факт, что за последние годы концессионное 
законодательство существенно развилось, что свидетельствует о радикальных рыночных реформах. 
Концессионный процесс достаточно привлекателен как для государства, так и для концессионера, поскольку  
государство не перестает быть собственником объекта концессии, в отличие от приватизации, освобождается 
полностью или частично от обязанности финансировать строительство или реконструкцию объекта, 
государственный бюджет получает дополнительное финансирование в виде концессионных платежей, 
обеспечивается занятость населения (90 % работников концессионер должен привлекать граждан Украины) и 
поддержка национального товаропроизводителя (70 % материалов используются национального производства), 
внедряются новейшие технологии и инновационные материалы, привлекается частный капитал. А 
концессионер, благодаря долголетнему договору путем эксплуатации реконструированного или построенного 
объекта концессии имеет возможность реализовать свой коммерческий интерес, который государство обязано 
эффективно обеспечивать и гарантировать, так как именно от этого зависит, быть ли в Украине концессиям. 
Последнему способствовало бы и упрощение некоторых регистрационных процедур.  

Выводы и предложения. Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о наличии 
сложности в определении практической цели и значения государственной регистрации концессионного 
договора Фондом государственного имущества Украины, а также последствий отказа в такой регистрации. Не 
однозначно определен момент заключения концессионного договора. Предоставляемые Украиной юридические 
гарантии не предусматривают  международно-правовой механизм защиты прав и интересов сторон договора, 
что негативно отражается на инвестиционном климате государства. 

Также недостаточно регламентированы полномочия и формы контроля со стороны концессиедателя за 
использованием бюджетных средств концессионером и качеством услуг оказываемых потребителям. 

Совершенствование законодательства в указанных направлениях и устранение выявленных 
несоответствий будет способствовать активизации концессионных процессов в нашем государстве. 
 
РЕЗЮМЕ 
На современном этапе развития хозяйственно-правовых отношений именно автодорожная отрасль является 
наиболее перспективной для концессионной формы привлечения инвестиций в экономику Украины. 
Анализируется момент заключения концессионного договора, некоторые вопросы государственного контроля 
за его реализацией. Формулируются предложения устранения противоречий по указанным вопросам. 
РЕЗЮМЕ 
На сучасному етапі розвитку господарсько-правових відносин саме автодорожня галузь є найбільш 
перспективною для концесійної форми залучення інвестицій до економіки України. Аналізується момент 
укладання концесійного договору, деякі питання державного контролю за його реалізацією. Формулюються 
пропозиції щодо подолання протиріч за визначеними питаннями. 
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SUMMARY 
At the present stage of development economic-legal relations the road branch is the most perspective for concessions 
forms of attraction of investments into economy of Ukraine. It Is analysed moment of the conclusion concession 
agreement, some questions of the state supervision for its realization. The offers of the disambiguation are formulated 
on specified questions. 
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Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на 
законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 
повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів.  

Серед органів державної влади важливе місце посідають органи виконавчої влади, що здійснюють 
функції державного управління у сфері соціального захисту населення. 

 Актуальність даної роботи полягає у тому, що ситуація, що склалася сьогодні в Україні, вимагає від 
держави прийняття необхідних рішень, спрямованих на формування єдиної моделі соціальної політики для 
забезпечення нормального життєвого рівня своїм громадянам і в той же час дана політика має набути 
концептуального характеру. Адже сфера соціальної політики, переломлюючись через систему управлінської 
діяльності у сфері соціального захисту населення, створює необхідні передумови для розвитку виробництва, 
науки, освіти, культури, у цілому всіх галузей людського розвитку, в тому числі і досягнення економічних 
успіхів. 

Дослідженню питань, пов'язаних з функціонуванням державної влади у сфері соціального захисту 
населення присвячені різні роботи деяких авторів, зокрема, В. Б. Авер’янова, І. М. Сироти, В. К. Колпакова, 
Н. Б. Болотіної, К. С. Бєльського, І. С. Ярошенко та інших. Проте більша частина досліджень у сфері 
державного управління соціальним захистом населення має загальний характер та не спрямована на розробку 
конкретних законодавчих пропозицій щодо вдосконалення роботи адміністративно – правового механізму 
управління соціальною сферою.  

Як об’єктивна реальність управління є суспільним явищем, притаманним всім країнам на будь-яких 
етапах людської цивілізації. За часом виникнення управління передує виникненню перших державних 
утворень. Основні риси владно-розпорядчої діяльності характерні ще історичним періодам первісної доби, коли 
основою влади були кровна родинність, традиції, звичаї, вірування племені. Адже вже на той час головним 
завданням влади (старійшини чи глави роду) було життєзабезпечення племені, а соціальні цінності полягали в 
задоволенні інтересів більшості громади в цілому. Тому генезис управління в соціальних спільнотах 
розглядається як історичне виокремлення особливого виду діяльності з групової сумісної праці людей. 

Державне управління як системне суспільне явище представляє собою багатогранну діяльність органів 
трьох гілок влади та органів місцевого самоврядування (в межах повноважень, делегованих їм за принципом 
децентралізації) по здійсненню внутрішніх і зовнішніх функцій держави, спрямовану на формування політики, 
вироблення, ухвалення та реалізацію форм і механізмів впливу на всі сфери та процеси життєдіяльності 
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суспільства з метою досягнення та підтримання соціоекономічної рівноваги  на підставі взаємоузгодження 
загальнодержавних, регіональних, групових і індивідуальних інтересів [1, с. 8, 14]. 

 Можна сказати, що управління як діяльність існувало протягом усієї нашої історії. Управління 
існувало певною мірою відтоді, як у людей виникла потреба спільної праці. Коли треба було збирати податки, 
створювати армію, годувати людей, які самі не виробляли харчі, тоді постала певна форма управлінської 
діяльності. За словами доктора Валдо: «Управління вивчалося від початку історії, але рідко коли цьому 
вивченню була властива самосвідомість, і ніколи воно не досліджувалося в такому масштабі і з такою 
наполегливістю, як тепер». Тимчасом як управління має стародавнє коріння, вивчення, тлумачення й 
використання набутого знання є одним із вельми важливих питань нашого сучасного життя [2, с. 4]. 

У найбільш загальному розумінні «управління» використовується як родове поняття, що характеризує 
впорядкування взаємозв’язків і взаємодії певної множини елементів або складових частин природи, суспільства 
чи самої людини. 

Для характеристики управління необхідно визначитися в його вихідних поняттях. Під об’єктом 
управління розуміють це те, на що спрямований вплив суб’єкта управління, тобто відповідні суспільні 
відносини у певній сфері, наприклад, у сфері соціального захисту.   

Залежно від об’єкта управління виділяють технічне, біологічне, соціальне управління. 
Об’єктом технічного управління виступають різноманітні машини, механізми, тобто предмети 

матеріального світу, створені людиною і призначенні для пізнання світу. 
Об’єктом біологічного управління є елементи живої природи, рослинний і тваринний світ, за 

допомогою яких забезпечується фізіологічне існування людини. 
Об’єктом соціального управління виступають люди та їх спільноти. Звідси і назва такого управління – 

соціальне (суспільне), що свідчить про цілковиту належність цього явища до суспільства в цілому. Технічне і 
біологічне управління здійснюються в межах соціального, тому що всі види управління пов’язанні з 
об’єднанням зусиль людей для досягнення відповідних цілей, але мають різний об’єкт.   

Необхідність в управлінні існує в будь-якій людській спільноті – від незначної кількості осіб до 
суспільства в цілому. Сутність управління виявляється у діяльності, яка за своїм змістом є впливом на волю і 
поведінку людей, їх взаємовідносини і спільні дії. 

Одним із зазначених видів управління є соціальне управління. Соціальне управління здійснюється у 
людському суспільстві, людьми, стосовно людей, і саме через нього формуються зв’язки між окремими 
суб’єктами, зрештою колективне і суспільне життя в цілому.   

Отже, соціальне управління можна визначити як здійснення цілевстановлюючого, організуючого і 
регулюючого впливу на спільну діяльність людей з метою ефективного досягнення загальних результатів 
відповідно до реальних суспільних потреб. 

Соціальне управління як складне явище визначає широкі можливості для класифікації видів 
управління, що становлять його зміст. Найчастішою класифікацією видів соціального управління є: 

- державне управління (суб’єкт управління – держава та її органи); 
- муніципальне управління (суб’єкт управління – органи місцевого самоврядування); 
- громадське управління (суб’єкт управління – органи громадських організацій); 
- корпоративне управління (суб’єкт управління – органи господарських товариств та об’єднань). 
Державне управління є одним із основних видів управління в суспільстві. Її особливість полягає із 

застосуванням державної влади з боку відповідних органів держави з метою виконання всіх її основних завдань 
і функцій. Державне управління як специфічна діяльність державних органів набуває дедалі більшого значення 
в умовах загальної трансформації ролі держави у громадському суспільстві з його ринковими механізмами та 
ознаками демократичної і відкритої державної влади.  

Отже, поняття державного управління в адміністративному праві визначають як нормотворчу і 
розпорядчу діяльність органів виконавчої влади з метою владно-організаційного  впливу на відповідні суспільні 
відносини і процеси в економічний, соціально-культурний та адміністративно-політичних сферах, а також 
внутрішньоорганізаційну діяльність апарату всіх державних органів щодо забезпечення належного виконання 
покладених на них завдань, функцій повноважень [3, с. 53-61].     

 Політичне й економічне реформування, конституційне закріплення права приватної власності і 
підприємницької діяльності, роздержавлення, утвердження приватної власності, розвиток самоврядування 
змінили форми державно-управлінської діяльності, форми регулювання суспільних відносин: зменшилась 
необхідна участь держави в економічних, соціальних процесах. 

 Завдання та функції держави зумовлюють зміст її управлінської діяльності, а отже, і зміст 
державного управління. Суб’єктом управління – є структурно окреслені спільноти людей з органами 
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управління, які формуються ними, та керівним складом (на персональному рівні), наділеним управлінськими 
функціями, який здійснює управлінську діяльність [1, с. 19]. 

Суб’єктом державного управління є відповідно організована система, наділена певною компетенцію і 
державно-владними повноваженнями, що дозволяють їй втілювати свою волю у форму керівних команд чи 
рішень, обов’язкових для виконання [2, с. 22].      

Суб’єктами державного управління виступають не лише державні органи, а й підприємці, об’єднання 
громадян, страхові фонди та ін. Значно змінюється співвідношення централізації і децентралізації в управлінні 
у зв’язку з перерозподілом більшого обсягу повноважень від верхніх до середніх і нижчих рівнів управління [3, 
с. 177]. 

У юридичній науці не існує єдиного підходу до визначення поняття державного управління. Так, 
наприклад, юридична енциклопедія визначає державне управління як певний вид діяльності органів держави, 
що має виконавчий і розпорядчий характер [4, с. 119-120]. Таким чином, державне управління є одним із видом 
державної діяльності, головним завданням якого є реалізація завдань органів державної влади. 

У Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженій Указом Президентом України від 
22.07.1998 р. № 810/98, зазначається, що державне управління – це вид діяльності держави, що полягає у 
здійсненні нею управлінського, тобто організуючого впливу на ті сфери та галузі суспільного життя, які 
вимагають певного втручання держави шляхом використання повноважень виконавчої влади. 

Під державним управлінням В. Колпаков, розуміє специфічну діяльність держави, що дістає вияв у 
функціонуванні її органів, які безперервно, планомірно, владно та в рамках правових норм впливають на 
суспільну систему з метою її вдосконалення відповідно до державних інтересів [5, с. 55]. 

На думку К. Бєльського, державним управлінням є позитивна організуюча та творча діяльність органів 
виконавчої влади, які здійснюють керівництво господарським, соціально-культурним та адміністративно-
політичним будівництвом [6, с. 55].  

Державне управління також визначається як самостійний вид державної діяльності, що має 
підзаконний акт, виконавчо-розпорядчий характер органів (посадових осіб) щодо практичної реалізації функцій 
і завдань держави у процесі регулювання економічної, соціально-культурної й адміністративно-політичної сфер 
[7, с. 162-163]. 

О. Олефіренко зазначає, що державне управління – це динамічне явище, здатне ефективно реалізувати 
свою сутність лише у випадку, коли у своєму розвитку відповідає суспільним відносинам або навіть 
випереджає [8, с. 105]. 

Узагальнюючи наведенні визначення можна зробить висновок щодо наявності певних ознак поняття 
«державного управління», а саме: як вид діяльності держави; вплив на широке коло суб’єктів у різноманітних 
сферах суспільства; задоволення державних інтересів тощо [9, с. 73-74].    

Найсуттєвіші зміни у змісті, спрямованості державного управління зумовлені принципово новими 
відносинами між особистістю і суспільством, державою і громадянином, коли людина визнається в Україні 
найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини, їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави.   

Процеси державотворення в Україні вимагають подальшого підвищення якості державного керівництва 
у сфері соціального захисту населення, розвитку методів управління з врахуванням специфіки цієї сфери 
суспільних відносин. 

Можна визначити такий зміст державного управління у сфері соціального захисту населення в Україні: 
- правове регулювання відносин шляхом прийняття законодавчих актів, рішень державних органів, 
спрямованих на реалізацію державної політики у цій сфері; 
- розгляд Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, найважливих 
питань відносно соціальної сфери, визначення пріоритетів державної політики в цій сфері, а також розробка та 
реалізація цільових комплексних програм; 
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-      достатнє фінансування і матеріально-технічне забезпечення соціальної сфери, виділення у державному та 
місцевих бюджетах цільових коштів на фінансування державної політики в зазначеній сфері тощо. 
 Отже, державне управління соціальним захистом – це виконавча та розпорядча діяльність держави, яку 
здійснюють державні органи виконавчої влади та, у передбачених законом випадках, недержавні органи, яким 
державою делеговані відповідні повноваження, щодо управління сферою соціального захисту. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статті досліджується сутність державного управління соціальним захистом населення з урахуванням діючих 
підходів до його визначення, особливу увагу приділяється таким складовим даного виду управління як об’єкт, 
суб’єкт та зміст. Зроблено спробу формування дефініції даного поняття.   
РЕЗЮМЕ 
В статье исследуется сущность государственного управления социальной защитой населения с учетом 
существующих подходов к его определению, особое внимание уделяется таким составляющим данного вида 
управления как объект, субъект и содержание. Предпринята попытка формулирования дефиниции данного 
понятия.  
SUMMARY 
This article analyzes the subject of the state management of the social protection of population taking into account the 
existing approaches to its determination. The special attention is given to such compositions of management as object, 
subject and subject matter. There is an attempt to formulate the definition of the present concept. 
 

 
БАНКРУТСТВО ТА ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ: УСУНЕННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ В 

ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ  
 
В. Жабський, юрисконсульт ТОВ «ЮФ «Авіка»  ⋅  
 

Виконання зобов’язань контрагентом - це один з найважливіших аспектів діяльності кожного суб’єкта 
господарювання. Окрім добровільного виконання контрагентом своїх зобов’язань за договором, виконання 
зобов’язання може спонукатися такими засобами, як застосування до боржника процедури відновлення 
платоспроможності (чи визнання його банкрутом) чи примусового виконання рішення (так зване виконавче 
провадження). На практиці такі процедури можуть конкурувати, що створює певні колізії в їх застосуванні. 
Наявна в Україні практика застосування законодавства, яке визначає порядок здійснення виконавчого 
провадження і провадження у справах про банкрутство, породжує чимало проблем і запитань як у 
безпосередніх учасників цих процесів, так і в інших фахівців, так чи інакше причетних до цих правових 
процедур. 

Правова проблема полягає в конкуренції виконавчого провадження і провадження у справі про 
банкрутство, коли на момент відкриття останнього вже проводяться заходи з виконавчого провадження. Через 
наявність конкуренції виконавчого провадження і провадження у справі про банкрутство частина кредиторів 
отримує переваги у стягненні боргів з боржника на свою користь. 

Значення цієї правової проблеми полягає в необхідності всебічного захисту законних вимог всіх 
кредиторів боржника. 

Дослідженню правових проблем в галузі банкрутства присвячені статті В.Ф. Попондопуло, О.В. 
Чиркунова, зокрема, дані автори вважають необхідним виділення, окрім виконавчого та конкурсного 
провадження (провадження у справах про банкрутство), провадження у справах про неспроможність. Також 
дослідженнями провадження у справах про банкрутство займалися П.В. Лотарєв, Ю. М. Артюх, Б.М. Поляков 
та інші. 

На сучасному етапі дана проблема вирішується наступним чином: у разі відкриття провадження у 
справі про банкрутство, виконавче провадження підлягає зупиненню, після закриття провадження у справі про 
банкрутство, виконавче провадження відкривається знову. 

Невирішеною залишається проблема наявності колізій у законодавстві України щодо задоволення вимог 
кредиторів у процедурі банкрутства за наявності одночасно відкритого виконавчого провадження. 

Метою статті є підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства з питань виконавчого 
провадження та провадження у справах про банкрутство.  

Методи: діалектичний (використовується для з’ясування правової природи процедур банкрутства та 
виконавчого провадження), формально-юридичний (використовується для аналізу законодавства), логіко-
юридичний (використовується для з’ясування змісту законодавства з питань провадження у справах про 
банкрутство та виконавчого провадження). 

Основним законодавчим актом, який визначає порядок примусового виконання судових рішень і 
задоволення вимог стягувачів, є Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. № 606-XIV 
(далі – Закон про виконавче провадження). 
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Закон про виконавче провадження (ч. 2 ст. 25) встановлює строк, протягом якого державний виконавець 
зобов’язаний провести дії з виконання рішення. У більшості випадків цей строк становить шість місяців із дня 
винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, а з виконання рішення немайнового характеру – 
два місяці [1]. Проте у разі порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство стосовно 
боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію на задоволення вимог 
кредиторів, виконавче провадження підлягає обов’язковому зупиненню, окрім випадків знаходження 
виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (зокрема, отриманих від 
реалізації майна боржника) (п. 8 ч. 2 ст. 34). 

Виконавче провадження зупиняється до того моменту, доки будуть існувати обставини, що зумовили 
його зупинення (дію мораторію буде припинено), або доки боржник не буде визнаний господарським судом 
банкрутом. В останньому випадку всі існуючі виконавчі провадження (як зупинені, так і ті, на які не 
поширюється дія мораторію і виконавчі дії, які під час провадження у справі про банкрутство проводяться у 
звичайному порядку) підлягають закриттю, справи передаються ліквідатору (арбітражному керуючому) і 
подальше стягнення здійснюється в рамках провадження у справі про банкрутство. 

Провадження у справах про банкрутство - це спеціальний порядок, спрямований на задоволення вимог 
усіх кредиторів боржника. Основним законодавчим актом, який визначає порядок розгляду господарськими 
судами справ про банкрутство, є Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 
його банкрутом» від 14 травня 1992 р. № 2343-XII (далі – Закон про банкрутство). Розгляд справ про 
банкрутство належить до компетенції господарських судів, при цьому провадження у справі відкривається за 
ініціативою кредитора або боржника. Матеріально-правова підстава для відкриття справи – 
неплатоспроможність боржника. Одночасно з відкриттям провадження у справі про банкрутство господарський 
суд вводить мораторій на задоволення вимог кредиторів, і як правило, вводить процедуру розпорядження 
майном боржника та призначає розпорядника майна (ч. 1 ст. 11, ч. 4 ст. 12 Закону про банкрутство). 

Сутність мораторію на задоволення вимог кредиторів полягає у зупиненні виконання боржником 
грошових зобов’язань (зобов’язань, які виникли з цивільно-правових підстав) і зобов’язань щодо сплати 
податків і зборів (обов’язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, а також 
припиненні заходів, спрямованих на забезпечення примусового виконання зазначених зобов’язань. Протягом 
дії мораторію на задоволення вимог кредиторів забороняється стягнення на підставі виконавчих документів, за 
якими здійснюється стягнення відповідно до законодавства (ч. 4 ст. 12 Закону про банкрутство) [2].  

Дія мораторію не поширюється на виплату заробітної плати, аліментів, авторської винагороди, 
відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян (частина шоста статті 12 Закону про 
банкрутство), виконання боржником будь-яких інших зобов’язань, термін виконання яких настав після дня 
введення мораторію (поточні зобов’язання), а також на задоволення вимог кредиторів, що здійснюється згідно з 
планом санації, затвердженим господарським судом, або у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, 
встановленому законом. Мораторій діє протягом провадження у справі про банкрутство і припиняється з дня 
припинення провадження у справі. 

Судова практика свідчить про те, що відкриття провадження у справах про банкрутство є найбільшою 
перешкодою у виконанні судових рішень. Наприклад, у 2007 році у зв’язку з порушенням судом провадження у 
справі про банкрутство боржника на підставі п. 8 ч. 1 ст. 34 Закону «Про виконавче провадження», державною 
виконавчою службою зупинено виконання за 54 811 документами (32,4 %) на суму 5 814 855 086 грн (32,2 %). 
Із наведених даних можна зробити висновок, що у більшості справ на тривалість виконання рішень 
національних судів впливає порушення провадження у справі про банкрутство підприємства-боржника [3]. У 
зв’язку з цим з’явилися заяви про те, що державна виконавча служба практично позбавлена можливості 
виконати рішення суду, оскільки після порушення провадження в справі про банкрутство забезпечити 
виконання рішення суду поза межами процедури банкрутства фактично неможливо. Така ситуація призводить 
до порушення Україною ст. 6 § 1 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 
Судова практика Європейського суду з прав людини свідчить про те, що положення Європейської конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод можуть бути застосовані не тільки для захисту прав і свобод 
фізичних осіб, але й для захисту прав і свобод юридичних осіб, наприклад, справа «Совтрансавто-Холдинг» 
проти України. 

Слід зазначити, що процесуальний порядок, відповідно до якого розглядаються справи про банкрутство, 
є суттєвою перешкодою для виконання судових рішень. Виконавче провадження не розв’язує проблеми 
усунення переваг одного кредитора перед іншими і не забезпечує справедливого розподілу майна боржника 
між усіма кредиторами. Зокрема про це свідчать випадки, коли один із кредиторів боржника почав стягнення 
раніше за інших, або якщо дії одного із стягувачів виявилися «більш активними», або якщо боржник через 
змову добровільно передає своє майно «дружньому» кредитору на шкоду іншим, з тим, щоб вивести активи з-
під стягнень інших кредиторів. Аналіз практики застосування зведеного виконавчого провадження 
(відкривається, якщо стосовно боржника є декілька стягнень) свідчить про те, що цей правовий засіб виявився 
непридатним до вирішення зазначеної проблеми. Адже у зведеному провадженні задоволення отримують лише 
ті стягувачі, які вже отримали судове рішення і мають виконавчі документи, виявлення інших кредиторів не 
відбувається. 

Недосконале законодавство щодо розмежування виконавчого провадження і провадження у справах про 
банкрутство, суперечлива судова практика, протилежні за своїм змістом законодавчі ініціативи, спрямовані на 
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розв’язання наявних проблем, свідчать про відсутність у українського законодавця чіткого усвідомлення 
природи зазначених правових інститутів.  

Одним із базових принципів, на яких будується економічна система, є обов’язковість виконання 
договірних зобов’язань. Якщо у відносинах між приватними особами виник спір, держава надає їм можливість 
звернутися до неї за розв’язанням цього спору, і виконує при цьому одну із складових правоохоронної функції 
– здійснює правосуддя (вирішує спір про право). Але поруч із розв’язанням спорів про право, держава також 
бере на себе зобов’язання щодо звернення до виконання постановлених судами рішень, застосування до 
боржника заходів примусового характеру, метою яких є виконання зобов’язань перед кредитором.  

У разі несвоєчасного задоволення вимог кредитора боржник наражається на небезпеку звернення 
примусового стягнення на належне йому майно. Безумовно, у будь-якій країні законодавство, яке регулює 
відносини у сфері примусового виконання зобов’язань, має свої особливості, правові інституції існують під 
різними найменуваннями, але у загальнотеоретичному підході процедура примусового виконання зобов’язань 
виглядає таким чином.  

За загальним правилом, для примусового виконання судового рішення необхідно, щоб рішення набрало 
законної сили, і особа, на користь якої щось присуджено судом (стягувач), просила суд про сприяння у 
примусовому виконанні присудженого. Для цього вона повинна звернутися до суду, який постановив рішення, 
із заявою (клопотанням) про видачу так званого «виконавчого документа» (виконавчого листа, наказу, ордеру 
тощо). Далі з цим виконавчим документом стягувач має звернутися до суду за місцем виконання рішення для 
призначення конкретного виконавця (судового пристава, бейліфа, маршала, державного виконавця тощо), який 
є носієм державної влади і безпосередньо звертає рішення до виконання, застосовує до боржника або до 
належного йому майна заходи, що дозволяють виконати за боржника його зобов’язання перед стягувачем. До 
того ж, виконавець діє за боржника як його законний представник. 

Порядок примусового виконання за боржника його зобов’язань перед стягувачем (або примусового 
виконання судового рішення) отримав назву «виконавче провадження». 

Провадження у справах про банкрутство є особливим видом виконавчого провадження, яке 
використовується для справедливого і рівномірного задоволення вимог не одного, як у виконавчому процесі, а 
усіх кредиторів боржника, в умовах, коли є достатні підстави вважати, що майна для повного задоволення всіх 
вимог не вистачить. 

Питання про природу провадження у справі про банкрутство та його співвідношення з виконавчим 
провадженням обговорювалося ще дореволюційними юристами. Так, ще наприкінці XIX ст. видатний 
російський цивіліст Шершеневич Г. Ф. зазначав, що у зв’язку з відкриттям виконавчого провадження стягнення 
звертається на майно боржника, яке продається у скорочені строки заради швидшого задоволення вимог 
стягувача. У зв’язку із швидким продажем майно, як правило, значно втрачає свою цінність, господарство 
боржника, якщо не розорюється зовсім, то значно розладнується. Якщо з’являться ще й інші кредитори, які 
спізнилися зі своїми вимогами, вони наражаються на небезпеку знайти лише розорене господарство, не 
спроможне задовольнити їх вимоги. Кредитор, який розпочав стягнення першим, або знаходиться ближче до 
місцезнаходження боржника, або перебуває у близьких відносинах із боржником, намагатиметься отримати 
повне задоволення своїх вимог, ані трохи не переймаючись долею інших кредиторів. Заради попередження 
таких переваг на боці стягувача, який приступив до стягнення першим, об’єктивно виникла потреба встановити 
особливий порядок якомога більш рівномірного та справедливого розподілу активів боржника між усіма його 
кредиторами. Природно, що такий порядок розподілу може мати місце лише у тому випадку, якщо існують 
достатні підстави побоюватись, що майна боржника не вистачить для задоволення усіх вимог кредиторів, як 
тих, що вже пред’явлені боржнику, так і тих, пред’явлення яких лише очікується. Подібний стан майна, який 
встановлюється у судовому порядку, і дає підстави вважати, що майна недостатньо для задоволення усіх вимог 
кредиторів, називається неспроможністю. Неспроможність боржника є підставою для відкриття конкурсного 
провадження (від лат. Concursus – порядок заявлення та задоволення вимог, що пред’являються кредиторами до 
неспроможного боржника), тобто порядку рівномірного розподілу майна боржника між усіма його кредиторами 
[4, с. 87]. 

Отже, метою конкурсного провадження (провадження у справах про банкрутство) є усунення 
випадкових переваг одного кредитора перед іншими та рівномірне задоволення вимог усіх кредиторів 
боржника. Конкурсне провадження стосується складення опису майна, управління, відчуження та розподілу 
активів боржника, а відтак є нічим іншим, як особливим видом виконавчого процесу.  

Така теза підтверджується правовою наукою, історією розвитку інститутів виконавчого провадження і 
банкрутства, а також відображається у законодавчих актах. Так, у ЦКП РСФСР 1923 року глава 27 «Про 
неспроможність приватних осіб фізичних і юридичних» входила до ч. 5 «Виконання судових рішень». У зв’язку 
з цим А. Ф. Клейман пропонував процедуру з’ясування стану неспроможності майна відносити до звичайного 
судового розгляду, а після з’ясування цього факту усі дії, пов’язані з виявленням кредиторів, розпорядженням 
майном і т. д., відносити до виконавчого процесу, до його особливого виду – ліквідаційного [5, с. 56]. 

Більшість сучасних дослідників також підтримують зазначену позицію. Так, В. Ф. Попондопуло, О. В. 
Чиркунова вважають, що співвідношення провадження у справах про неспроможність, конкурсного і 
виконавчого проваджень дозволяють зробити висновок про те, що конкурсне провадження є особливим 
виконавчим провадженням [6, с. 17]. При цьому звертається увага на те, що єдність виконавчого і конкурсного 
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провадження обумовлена їхньою правовою природою, як заключних стадій судового процесу, пов’язаних із 
виконанням рішень суду [7, с. 136-137]. 

Як зазначає інший сучасний дослідник Лотарєв П. В., особливістю конкурсного провадження, на відміну 
від виконавчого, є те, що воно відкривається незалежно від волевиявлення зацікавлених осіб, імперативно, і має 
пріоритет перед виконавчим провадженням. У рамках конкурсного провадження відбувається реалізація не 
тільки рішення про визнання боржника неспроможним (банкрутом), але і виконання усіх судових актів, 
прийнятих стосовно вимог, як тих, що розглядалися у справі про неспроможність (банкрутство), так за 
загальними правилами здійснення судочинства. Конкурсне провадження акумулює виконання усіх судових 
актів, а це потребує особливого законодавчого регулювання. Отже, основне питання, що потребує розв’язання, 
– чи має конкурсне провадження пріоритет перед виконавчим, і які у зв’язку з цим встановлюються межі [8, с. 
9]. 

Ще наприкінці ХІХ ст. Г. Ф. Шершеневич писав про пріоритет конкурсного провадження: «Усунення 
випадкових переваг одних кредиторів перед іншими складає головну перевагу конкурсного процесу перед 
загальним виконавчим порядком»[4, с. 105].  

Сучасне законодавство більшості іноземних держав містить заборону на примусове виконання судових 
рішень після відкриття конкурсного провадження. У Німеччині Загальний регламент виконавчого провадження 
оголошує усі заходи примусового виконання на користь окремих кредиторів недійсними з моменту відкриття 
процедури неспроможності [9, с. 56]. 

Пріоритет конкурсного провадження перед виконавчим цілком обумовлений метою запровадження у 
законодавстві цієї особливої форми виконавчого процесу. Адже основна мета конкурсного провадження – це 
справедливе і рівномірне задоволення вимог усіх кредиторів боржника в умовах, коли майна на всіх не 
вистачить, і усунення випадкових переваг одного кредитора перед іншими. Природно, що цей процес охоплює 
усіх кредиторів, усе майно боржника, і категорично не допускає одночасного існування звичайного 
виконавчого процесу, в якому отримує задоволення тільки один або декілька кредиторів. 

Дослідження співвідношення провадження у справах про неспроможність (банкрутство) і виконавчого 
провадження дозволяє дійти висновку, що конкурсне провадження є універсальною і особливою формою 
виконавчого процесу, під час якого кредитори колективно отримують задоволення своїх вимог. Відкриття 
провадження у справі про банкрутство має виключати одночасне існування виконавчого провадження, в якому 
здійснюється індивідуальне задоволення вимог окремого стягувача. Отже, відкриття провадження у справі про 
банкрутство має наслідком припинення виконавчого провадження. Конкурсне провадження не повинно 
конфліктувати з виконавчим провадженням за рахунок того, що виконавче провадження має поглинатися 
конкурсним процесом у разі його відкриття. 

При розбудові законодавства України, яке регулює виконавче провадження та провадження у справі про 
банкрутство допущено системну помилку – неправильно визначено мету двох форм виконавчого процесу – 
виконавчого провадження, як форми індивідуального задоволення вимог кредиторів, і провадження у справі 
про банкрутство – форми колективного задоволення вимог усіх кредиторів в умовах недостатності майна. 
Внаслідок цього не було досягнуто чіткого розмежування цих процесуальних порядків. Натомість, відбулося 
невиправдане і безсистемне запровадження у законодавство про виконавче провадження інститутів 
колективного задоволення вимог, які притаманні конкурсному праву (зведені виконавчі провадження, 
черговість задоволення вимог тощо). І навпаки, знехтувано ті особливості, заради яких створювалося 
законодавство про банкрутство – запобігання випадковим перевагам одних кредиторів перед іншими. До закону 
запроваджено низку винятків, які дозволяють окремим кредиторам отримувати задоволення поза межами 
провадження у справі про банкрутство, поруч із тим, як задоволення вимог інших забороняється. Все це 
зрештою і призводить до негативних наслідків у правозастосуванні. 

Отже, проаналізувавши норми чинного законодавства та існуючої практики застосування законодавства 
з питань задоволення вимог кредиторів у процедурах виконавчого провадження та банкрутства, приходимо до 
висновку, що існуючі колізії законодавства, які регулюють ці питання необхідно подолати (вирішити) шляхом 
внесення змін до Закону «Про виконавче провадження» та Закону «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом», які спрямовані на унеможливлення відкриття або продовження 
виконавчого провадження після того, як стосовно боржника буде відкрито провадження у справі про 
банкрутство, а саме: 

1. Законом України «Про виконавче провадження»:  
- встановити відповідну підставу для закриття виконавчого провадження у разі, якщо стосовно боржника 

відкрито провадження у справі про банкрутство; 
- у разі відкриття судом провадження у справі про банкрутство щодо боржника, стосовно якого відкрито 

виконавче провадження, встановити для державних виконавців обов’язок передати виконавчі документи для 
подальшого виконання до суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство;  

- передбачити підстави для відмови у відкритті виконавчого провадження, якщо стосовно боржника 
відкрито провадження у справі про банкрутство. 

2. Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»:  
- покласти на арбітражного керуючого обов’язок письмово повідомляти усіх виявлених ним кредиторів 

про відкриття провадження у справі про банкрутство, а також роз’яснювати право кредитора звернутися до 
суду з вимогами до боржника та наслідки невчинення відповідної дії;  
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- запровадити безспірне включення до реєстру вимог кредиторів тих вимог або в тій частині, що 
підтверджені судовими рішеннями, які набули законної сили, на виконання яких видано виконавчі документи і 
відкрито виконавчі провадження, якщо вони надійшли від державної виконавчої служби. 

Вищенаведені зміни до законів дозволять створити ефективний механізм захисту прав кредиторів від 
порушень і зловживань боржника та недобросовісних кредиторів. 

Висновки. Чітка правова регламентація та забезпечення реалізації прав та законних інтересів кредиторів 
у процедурах банкрутства та виконавчого провадження є необхідною передумовою досягнення правової 
рівноправності у відносинах господарюючих суб’єктів. Результатом даного дослідження є : розробка 
пропозицій щодо внесення змін до законодавства України з питань банкрутства та виконавчого провадження, 
спрямованих на усунення суперечностей між процедурами банкрутства та виконавчого провадження.  
 
РЕЗЮМЕ 
У даній статті автор аналізує проблеми судової практики та правозастосування в цілому у справах, в яких 
містяться одночасно відкриті процедури виконавчого провадження та провадження у справах про банкрутство. 
РЕЗЮМЕ 
В данной статье автор анализирует проблемы судебной практики и правоприменения в целом по делам, в 
которых содержаться одновременно открытые процедуры исполнительного производства и производства по 
делам о банкротстве. усиления защиты прав кредиторов. 
SUMMARY 
In given article the author analyzes problems of judiciary practice and law enforcement as a whole on affairs in which 
to contain simultaneously open procedures of executive manufacture and manufacture on affairs about 
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Ліквідація - важливий інститут підприємницької діяльності, що є способом оптимізації організації 
діяльності залежно від ринкових обставин. З урахуванням цього ефективне регулювання ліквідації є однією з 
умов нормального функціонування ринку. Чинне законодавство в силу своєї недосконалості, незрозумілості, 
суперечності веде до того, що будь-яка ліквідація несе у собі високий ризик визнання її недійсною або навпаки 
ризик потрапити у корупційні мережі органів державної влади та управління. Припинення діяльності 
комерційних організацій ускладнене, що змушує учасників процедури звертатися до нецивілізованих способів 
припинення господарюючих суб’єктів, які нерідко передають за фіктивними документами іншим особам чи 
кидають їх. Ці обставини, а також існуючий механізм захисту інтересів кредиторів ліквідованого підприємства, 
який передбачає дострокове виконання вимог перед кредиторами, посягає на стабільність всього 
господарського обігу, створює додаткові труднощі для платоспроможності.  

Чинне цивільне законодавство України встановило чіткий перелік форм ліквідації, проте зберігає 
неясність з приводу того, чи можуть вони поєднуватися між собою. Враховуючи, що спеціальні закони 
регулюють тільки умови ліквідації комерційних підприємств окремих організаційно-правових форм і знову ж 
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таки не дають відповіді на це питання. На законодавчому рівні також визначено випадки, коли власник 
зобов’язаний самостійно ліквідувати своє підприємство у зв’язку з порушенням встановлених правил. 

Широко прийнятою у науці господарського права визнається класифікація ліквідації підприємства як 
розмежування залежно від способу  ліквідації юридичної особи. При цьому виділяють підстави добровільної та 
примусової ліквідації юридичної особи.1 Але така класифікація практично не сприяє розкриттю правової ґенези 
підстав ліквідації, ані з’ясуванню суті самої ліквідації. Тому звернемося до традиційної класифікації вказаних 
юридичних фактів, згідно якої дії розмежовуються, насамперед, на правомірні та протиправні. Навіть 
поверхневий погляд на підстави ліквідації підприємств свідчить, що деякі з них дійсно є правомірними діями, 
інші – протиправними. Тому сама ліквідація може бути результатом правомірної дії або виконувати роль 
санкції. Зокрема, така санкція може бути заходом захисту цивільних та господарських прав та охоронюваних 
законом інтересів, виконуючи тільки функцію їх відновлення чи попередження порушення норм права. Але 
іноді санкції передбачають покладення на плечі порушника додаткових обов’язків, позбавлення певних 
належних йому прав. 

Нажаль, правова система нашої країни не позбавлена вад та прогалин у сфері господарсько-правового 
регулювання діяльності підприємств. Недосконалість та суперечливість вітчизняного законодавства не дає 
можливості господарським судам безальтернативно посилатися на позицію Верховного Суду України, 
викладену ним у його рішеннях, адже в Україні не поширена англо-саксонська прецедентна система права. 
Узагальнення судової практики, видані Вищим господарським судом України, який не є вищим судовим 
органом, тим не менше, з урахуванням прогалин у самому законодавстві, вже давно стали для багатьох суддів 
джерелами права, на які вони спираються при винесенні рішень.2  

Через недосконалість існуючих методик визначення масштабів кризового стану окремих підприємств 
виробники підсвідомо намагалися фінансово реанімувати свої підприємства, практикували елементи 
стабілізації за рахунок внутрішніх джерел, санації. Підприємців лякала процедура банкрутства і вони бажали 
оголосити про власну самоліквідацію. Безумовно, добровільна ліквідація має низку переваг: по-перше, 
ліквідаційна комісія самостійно управляє реалізацією майна та поверненням боргів; по-друге, в ситуації, коли 
підприємство визнає борги, порушення справи про банкрутство судом - майже неймовірне.  

За своєю суттю ліквідація переслідує декілька цілей: позбавлення економічного простору від 
неефективних господарюючих суб’єктів, які не в змозі раціонально вести власну підприємницьку діяльність; 
припинення негативного впливу збиткового підприємства на інших суб’єктів господарювання; допомога 
окремим господарюючим суб’єктам вийти з ринку без завдання надмірної шкоди контрагентам, державі, без 
порушень нормативних актів. Остання мета переважно досягається шляхом проведення добровільної ліквідації.  

Ліквідація компанії може викликатися різними причинами, що обумовлено самим середовищем 
існування компанії – підприємницька діяльність. Проте, чинне законодавство, припускаючи інші мотиви, до 
причин відносить:  

- закінчення терміну, на якій було створено юридичну особу (термін передбачається у статутних 
документах). Очевидно, що після плину строку організація вже не може здійснювати свою статутну діяльність. 

- з причин досягнення цілей, заради яких підприємство було створене. Статут підприємства 
може мати вказівку на певну ціль, заради якої створений суб’єкт.  

Згідно цивільного законодавства, будь-яка юридична особа може бути ліквідована за рішенням своїх 
засновників, учасників або уповноважених органів юридичної особи, а також за рішенням суду. Тобто, йдеться 
про добровільний та / чи примусовий вихід з ринку. Основною проблемою для окремих суб’єктів 
підприємництва, особливо представників «малого бізнесу», є саме проблема добровільного (юридично 
оформленого) уходу бізнесу з ринку. У свою чергу, дана проблема породжує іншу – підприємство, яке не має 
можливості швидко та легально піти з ринку «де юре», робить це «де факто», «кидає фірми», перестає звітувати 
у органи податкової адміністрації, статистики, тощо.  

Якщо суб’єкт господарювання брав участь у незаконних схемах отримання прибутку, то його 
добровільна ліквідація може викликати увагу з боку правоохоронних органів, ретельної перевірки, що призведе 
до виявлення порушень законодавства. Крім того, якщо суб’єкт створювався із порушенням (наприклад, за 
фіктивним и паспортами), то такого суб’єкта іноді взагалі неможливо добровільно ліквідувати, адже 
засновники не поставлять підписи під відповідними документами. Крім того, до причин, що впливають на вибір 
між добровільною та примусовою ліквідацією, можна віднести наявність боргів перед державою та 
кредиторами з боку суб’єкта.  

Загальні підстави ліквідації визначені ст.59 ГК України. Припинення шляхом ліквідації за юридичними 
підставами буває двох видів: добровільним та примусовим. Як і у випадку припинення юридичної особи 
шляхом правонаступництва, ЦК України передбачає дві групи підстав ліквідації юридичної особи – 
добровільну та примусову, причому примусова ліквідація  можлива у формі визнання суб’єкта банкрутом.3 
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Встановлюючи загальні принципи ліквідації, ГК та ЦК України не передбачають детальних процедур. 
Тому на практиці уповноважені органи та особи вимушені самостійно вводити деталізацію процедур ліквідації, 
взаємоповязувати ці алгоритми із зняттям юридичної особи з обліку.  

В науці спосіб розглядається як практична сторона діяльності, система об’єктивних та суб’єктивних 
детермінант, функціонально пов’язаних з місцем, часом, засобами досягнення мети. Вибір способу ліквідації 
підприємства залежить від роду його діяльності, стадії, на якій уповноваженим органом чи особою прийнято 
рішення про ліквідацію, переваг, вимог, досвіду, форм майнових активів. Таке розуміння демонструє 
залежність способу від ознак діяльності, серед яких суттєву роль відіграють стадії такої діяльності. Завдяки 
цьому, спосіб та стадія (етап) відрізняються. Спосіб – є дією (системою дій), що використовується при 
виконанні певної роботи, здійсненні чого-небудь. Стадія розглядається як період, ступінь у розвитку.1 Спосіб 
припинення уточнює саму процедуру, сприяє конкретизації її меж – початкового та кінцевого моментів, 
важливих для встановлення стадій. Його метою є можливість пояснити причини ліквідації, шляхи вирішення 
долі підприємства, його майнового комплексу, задоволення вимог кредиторів з посиланням на законні підстави 
набуття шляхом проведення сукупності дій.  

Спосіб припинення є визначеним законодавством порядок припинення діяльності юридичної особи, 
який визначає право відповідного органу приймати рішення про припинення діяльності підприємства.2 

Відповідно, ліквідація виступає способом припинення юридичної особи, який має кінцевий характер, 
без переходу прав та обов’язків  порядку правонаступництва до інших осіб.3 

Добровільна ліквідація відбувається за ініціативою власника суб’єкта чи уповноваженого органу, у 
зв’язку із закінченням строку, на який підприємство було створене, у разі досягнення мети за статутом, через 
зміну профілю діяльності, конкурентні тенденції на ринку товарів та послуг.  

Типовими помилками під час ліквідації підприємств слід вважати прийняття рішення про ліквідацію 
особою чи органом, які не мали відповідних повноважень. Трапляються випадки, коли рішення про ліквідацію 
або створення ліквідаційної комісії приймають директор, голова правління, інші особи, які не є власниками 
підприємства.4 Якщо засновники суб’єкта вирішили обрати добровільну ліквідацію, законодавець пропонує 
процедуру ліквідації, яка складається з декількох етапів: 

1. Прийняття рішення про добровільну ліквідацію.  
У такому випадку рада директорів скликає акціонерів та інших учасників та ставить у порядок денний 

питання стосовно прийняття рішення про ліквідацію та призначення ліквідаційної комісії. З моменту ухвалення 
винесених питань фактично починається процес ліквідації. 

2. Прийняття заходів з виявлення кредиторів та отримання дебіторської заборгованості. На 
ліквідаційну комісію покладається обов’язок виявлення всіх кредиторів та їх вимог. 

3. Складання проміжного ліквідаційного балансу. 
Із завершенням терміну отримання вимог від кредиторів комісія повинна скласти проміжний баланс, 

який містить відомості про склад майна суб’єкта, що ліквідується та характер вимог кредиторів. 
Характеристика майнового комплексу ліквідованого суб’єкта отримується внаслідок вивчення бухгалтерської 
документаціях та проведення інвентаризації. Також до проміжного балансу фахівці радять включати відомості 
про всі зобов’язання відносно кожного боржника та кредитора у розділах балансу; бухгалтерську звітність на 
останню звітну дату; права та обов’язки сторін; зобов’язання суб’єкта перед бюджетом; ліцензії суб’єкт, якщо 
його статутна діяльність вимагає ліцензії; результати інвентаризації. 

4. Задоволення вимог кредиторів. 
Порядок задоволення вимог кредиторів визначений ст.112 ЦК України та спеціальними законами. 

Виплати кредиторам починаються з моменту затвердження проміжного ліквідаційного балансу загальним 
зібранням акціонерів. У процесі погашення боргів перед кредиторами можливі конфліктні ситуації стосовно 
процедури погашення. У такому випадку закон передбачає право кредитора звернутися до суду з позовом до 
ліквідаційної комісії.  

5. Оформлення остаточного ліквідаційного балансу. 
Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає такий баланс, який 

узгоджується з державним органом. 
6. Розподіл майна ліквідованого суб’єкта між його учасниками. 
Остаток майна після погашення вимог кредиторів розподіляється пропорційно участі акціонерів у 

статутному капіталі. Причому пропорційність дотримується у випадку недостатності виплати майна у 
підприємства.  
                                                           
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов /Под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. – 20-е 
изд., стереотип. – М.: Русский язык, 1988. – С.618, 622  
2 Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / 
М.В. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана. – Х.: 
право, 2005. – С.86 
3 Сучасний словник цивільно-правових термінів / Упорядник Венедиктова І.В.. Серія «Юридичний радник». – 
Х.: Страйк, 2005. – С.101 
4 Теньков С. Ліквідація підприємств: деякі юридичні та податкові аспекти // Вісник податкової служби України. 
– 1999. - №47-48. – С.68 
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7. Внесення відомостей  про ліквідацію у Єдиний державний реєстр. 
Ліквідація вважається завершеною після внесення про це відповідного запису у ЄДР. 
Після прийняття рішення про добровільну ліквідацію, керівники чи засновники повинні негайно 

повідомити про це реєстраційні органи, які вносять у ЄДР дані про те, що юридична особа вступає у процес 
ліквідації. Після цього засновники чи керівники призначають ліквідаційну комісію або ліквідатора та 
встановлюють відповідно до ГК строки та порядок процедури. З цього моменту ліквідаційна комісія бере на 
себе повноваження органу управління особою та висапує від імені особи в суді. 

В ЦК йдеться про форми ліквідації особи, яка є платоспроможною. Якщо майнового активу особи 
недостатньо для продовження діяльності, погашення боргів перед кредиторами, то процедура ліквідації 
відбувається в порядку відновлення платоспроможності особи або визнання її банкрутом (ч.3 ст.110 ЦК). До 
того ж, ліквідація окремих господарюючих структур регулюється окремими законними та підзаконними актами 
(Зокрема, Закони «Про банки та банківську діяльність», «Про страхування», «Про холдингові компанії в 
Україні») 

Так, при ліквідації страховика, у разі, коли учасники страховика прийняли таке рішення і страховик 
немає зобов’язань перед бюджетом, страхувальниками, уповноважений орган приймає рішення про 
виключення страховика з ЄДР страховиків та пере страховиків (ст.43 Закону). Ліквідація холдингової компанії 
передбачається у випадку ліквідації всіх корпоративних підприємств всієї компанії та залишення у її 
статутному фонді корпоративного пакета акцій лише одного корпоративного підприємства (ст.10 Закону «Про 
холдингові компанії в Україні»). 

На практиці не завжди можна з достовiрнiстю встановити пiдприємницький характер дiяльностi 
юридичної особи. В лiтературi зазначається, що цьому перешкоджають низький рiвень правової культури 
установчих документiв багатьох суб’єктiв господарювання, загальний стан нашого господарського 
законодавства.1 Враховуючи це, президiя Вищого арбiтражного суду Украни в роз’ясненнi «Про деякi питания 
практики застосування закону України «Про банкрутство» вiд 15 квiтня 1993 року визначала, що у разi, коли в 
установчих документах юридичної особи чiтко не зазначений змiст дiяльностi, господарський суд повинен 
враховувати положения чинного законодавства про те, що державна реєстрацiя суб’єктiв пiдприємницької 
дiяльностi проводиться вiдповiдно до вимог ст. 8 Закону України «Про пiдприємництво», ст.6 Закону «Про 
пiдприємства в Українi» та п.1 статтi Положення про мiсцеву державну адмiнiстрацiю. Данi про державну 
реєстрацiю повiдомляються органам державно статистики, якi, згiдно зi ст.12 Закону України «Про державну 
статистику», встановлюють коди i ведуть Державний реєстр звiтних (статистичних) одиниць України, серед 
яких є i суб’єкти пiдприємницької дiяльностi. 

Добровільна ліквідація здійснюється на підставі рішення її учасників або органу юридичної особи, 
уповноваженого на це статутними документами. Причини прийняття рішення про ліквідацію різні, Закони не 
можуть їх передбачити. До локальних документів, що можуть передбачати цей перелік можна віднести статутні 
документи. 

Ст. 105 ЦК встановлює загальні правила припинення юридичних осіб, які поширюються на випадки 
добровільної ліквідації. Через відсутність правонаступників при ліквідації не відбувається переходу прав та 
обов’язків. Тому основним завданням процедури ліквідації є пошук кредиторів та забезпечення їх прав та 
інтересів. Відповідно до ч.1 ст.111 ЦК ліквідаційна комісія становить проміжний ліквідаційний баланс, до якого 
включають склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік кредиторських вимог, результати розгляду 
вимог кредиторів. На етапі затвердження проміжного балансу нерідко з’ясовується питання про достатність 
вартості всього майна для задоволення вимог кредитора. З моменту його затвердження починається процедура 
розрахунків з кредиторами в порядку черговості, закріпленої ст.112 ЦК України.  

Важливим етапом у ліквідаційній процедурі є реалізація майна підприємства. Досвід вчить, що це 
доцільно робити під контролем комітету кредиторів чи суду (якщо йдеться про примусовий порядок ліквідації). 
Ст. 30 Закону «Про відновлення платоспроможності …» забезпечує прозорість у реалізації майна, можливість 
кредиторам та ліквідатору відстежувати процес реалізації, змінювати його. За змістом цієї ж норми, ліквідатор 
повинен використовувати тільки основний рахунок юридичної особи в банківській установі. Поточні рахунки 
закриваються ліквідатором, залишки на них коштів переказуються на основний рахунок боржника. Поступово, 
із накопиченням коштів на основному рахунку, ліквідатор починає задовольняти вимоги кредиторів у порядку 
черги. Цей процес – вирішальний у процедурі, встановлює можливість після призначення ліквідаційної комісії 
чи ліквідатора закриття всіх рахунків підприємства, крім одного, (вказується – поточного), на вибір комісії чи 
ліквідатора, який надалі використовується під час ліквідаційної процедури. 

Останнім етапом ліквідації на добровільних підставах є складання остаточного ліквідаційного балансу, 
що затверджується таким же чином, як і проміжний. Але ліквідаційний баланс потребує ще і нотаріального 
засвідчення. Вимоги кредиторів, що є спірні, повинні бути подані у позовній формі до суду до затвердження 

                                                           
1 Гайворонский В.Н. Хозяйственный, торговый или кодекс предпринимательства? // Проблемы становления 
хозяйственного законодательства Украины. - Донецк. - 1993. – С.110; Гайворонський В.М. Економiка i 
законодавство // Проблеми законностi. – Х.: Вип.30. -  1995. - С.91 
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ліквідаційного балансу. По суті, ці кредитори утворюють ще одну чергу кредиторів,1 і у випадку визнання 
судом цих вимог, вони задовольняються із залишку майна юридичної особи. 

Таким чином, етапами здійснення загальної процедури добровільної ліквідації за ініціативи власника є: 
створення ліквідаційної комісії (відповідно до ст. ст. 105,110 ЦК); затвердження ліквідаційного балансу 
учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи. 

Слід зазначити, що незалежно від того, обтяжене підприємство боргами чи ні, на процедуру ліквідації 
це не впливає. Але значна кількість суб’єктів господарювання, навіть, не обтяжених боргами чи зобов’язаннями 
на момент начала процедури ліквідації, підлягають узагальненому механізму ліквідації. Переважно цей 
механізм не містить законодавчо встановлених строків ліквідаційних процедур. 

У представленій таблиці у спрощеному вигляді представлена послідовність, етапність та строковість 
процедур добровільної ліквідації юридичної особи, складеній н підставі норм Господарського Кодексу, 
Цивільного Кодексу, інших нормативно-правових актів:  

№ 
п/п 

Етапи ліквідації юридичної особи Встановлені правовими актами строки 

1 Зібрання засновників та прийняття рішення 
про ліквідацію 

Не встановлено 

2 Повідомлення про ліквідацію орган, що 
реєструє юридичні особи 

Негайно (ч.1 ст.105 ЦК; ч.ч.1-8 ст.34, ст.38 
Закону України «про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців») 

3 Повідомлення про ліквідацію Фонд 
соціального та медичного страхування 

Негайно 

4 Особа-платник податків письмово 
повідомляє у податковий орган за місцем 

обліку про ліквідацію 

Триденний термін (пп.8.1.1 п.8 Інструкції про 
прядок обліку платників податку)2 

5 Заява у Пенсійний Фонд про ліквідацію 10-денний термін для господарських товариств 
6 Призначення засновниками ліквідатора чи 

ліквідаційної комісії, встановлення порядку 
та строків процедури 

Не встановлено 

7 Узгодження ліквідаційної комісії з 
реєстраційним органом 

Не встановлено 

8 Публікація повідомлення про ліквідацію у 
спеціальному друкованому органі 

Не встановлено 

9 Стягнення дебіторської заборгованості Не встановлено 
10 Прийняття заходів для виявлення кредиторів 

та їх вимог 
Не менше 2 місяців з моменту публікації(ч.2 

ст.60 ГК) 
11 Складання проміжного ліквідаційного 

балансу 
Не встановлено 

12 Затвердження проміжного балансу 
засновниками 

Не встановлено 

13 Задоволення вимог кредиторів у порядку 
черговості за ст.112 ЦК України 

Не встановлено 

14 Проведення інвентаризації основних засобів, 
нематеріальних активів 

Не встановлено 

14 Складання остаточного ліквідаційного 
балансу 

Не встановлено 

15 Затвердження ліквідаційного балансу 
остаточного 

Не встановлено 

16 Закриття рахунків у банках – до зняття з 
податкового обліку 

Не встановлено 

17 Здача печаток та штампів до органів МВС з 
отримання відповідної довідки 

Не встановлено 

18 Внесення запису про ліквідацію юридичної 
особи у Єдиний державний реєстр 

Не встановлено 

 
Представлена таблиця демонструє спрощений варіант ліквідації підприємства, незалежно від 

організаційно-правової форми. При цьому закон не зовсім зрозуміло дає відповідь на питання, що робити 
суб’єкту, який отримав відмову реєструючого органу про ліквідацію, кому висувати свої претензії та що робити 

                                                           
1 Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар // За ред. розробників проекту ЦК України. – К.: 
Істина, 2005. – С.94 
2 Наказ Державної податкової адміністрації України від 19.02.1998 р. №552 
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із строками. Як свідчить практика, добровільна ліквідація у самому скромному вигляді має тривалість до 2-3 
років. Що, звичайно, неприйнятне для суб’єктів малого бізнесу. Дослідникам також очевидно, що чинне 
господарське законодавство не має умов, в рамках яких ефективний порядок добровільної ліквідації юридичних 
осіб неможливий. У таблиці вказані кроки, які пов’язані з реєструючим органом. 

Щодо добровільного подання заяви про ліквідацію, то існують плюси, адже сам цей факт захищає 
юридичну особу та її кредиторів. Але можуть виникнути і мінуси. Деякі автори звертають увагу на те, що 
можливі випадки навмисної самоліквідації підприємств, під яким приховуються неправові, навіть злочинні 
оборудки.1 Саме через це у місячний строк з дня повідомлення ДПС про намір ліквідуватися, податковий орган 
приймає рішення про проведення документальної перевірки. Згідно п.8.2 р.8 Інструкції про порядок звіту 
платників податків така перевірка не проводиться, якщо підприємство не знаходиться за місцем реєстрації, не 
подає до ДПС звітності протягом одного року. Виходить так, що підприємствам, що прийняли рішення 
ліквідуватися через причини, пов’язані із здійсненням певних фінансових правопорушень легше порушити 
вимоги щодо дотримання власного місцезнаходження, ніж підлягати перевірці податковими органами. 

Відповідно до п.8 ст.37 Закону України «Про виконавче провадження» провадження закінчується 
передачею органам ДВС виконавчого документа ліквідаційної комісії у разі ліквідації боржника – юридичної 
особи або арбітражному керуючому у разі виконання провадження у справі про банкрутство.2 Відповідно до 
пп.2.1.3 ст.2 Закону України «Про прибуток» філії, відділення, уособлені підрозділи платників податків, що не 
мають статусу юридичної особи, розташовані не з платником податків, є платниками податку на прибуток. 
Платник податку – філія ліквідується тільки у тому випадку, коли відбувається або закриття рахунку, або 
втрати ним статусу платник податків. Такі суб’єкти беруться на податковий облік і у випадку закриття рахунку 
ними, вони автоматично ліквідуються. Непогашені боргові зобов’язання та податковий борг погашаються за 
рахунок юридичної особи. Тобто водночас з ліквідацією філії юридична особа повинна погасити всі її борги.  

Підприємство гірничовидобувного комплексу може на добровільних засадах за рішенням загальних 
зборів перетворитися в кооператив, до якого перейдуть всі майнові права та обов’язки колишнього 
підприємства (ч.6 ст.31 Гірничого Кодексу України).3 Певна специфіка, наприклад, існує у задоволенні 
претензій кредиторів підприємства сільськогосподарського комплексу. Задоволення їх відбувається за рахунок 
майна такого підприємства, яке формується шляхом проведення паювання такого майна між членами такого 
підприємства. 

Рішення про добровільну ліквідацію може бути прийняте: власником підприємства; бути зумовлене 
чинним законодавством. Імперативність закону стосується окремих організаційно-правових форм 
господарювання суб’єктів. Так, якщо вартість чистих активів ТОВ стає менше визначеного законом 
мінімального розміру статутного капіталу, таке товариство ліквідується (ч.4 ст.144 ЦК). Аналогічна вимога 
стосується АТ (ч.3 ст.155 ЦК). Повне товариство повинне ліквідуватися, якщо в ньому залишається один 
учасник (ч.1 ст.132 ЦК) за правилами, встановленими ст.110 ЦК України. Згідно ст.139 ЦК командитне 
товариство ліквідується при вибутті всіх вкладників. 

Слід пам’ятати, що наявність рішення про добровільну ліквідацію суб’єкта господарювання не 
виключає можливості звернення до суду з позовом про його примусову ліквідацію, якщо для цього є підстави, 
передбачені законодавством.  

Слід зазначити, що в Україні не рідкість факти, коли керівництво підприємства приймає рішення про 
застосування процедури ліквідації, щоб відтягти порушення справ про банкрутство. Самоліквідація є 
виправданим заходом, якщо підприємство має рентабельне дочірнє підприємство, виключається за таких умов 
ризик виконання процедури ліквідації без урахування інтересів прибуткового дочірнього підприємства. 
Питання про включення такого підприємства до ліквідаційної маси вирішується ліквідаційною комісією. За 
наявності факту розділу підприємства, внаслідок чого хоча б одне з виділених виробництв є прибутковим, то у 
головного підприємства є можливість перевести активи на  цей підрозділ. При банкрутстві розділ визнається 
недійсним. 

Однією з умов ліквідації сільськогосподарського підприємства на добровільних засадах є задоволення 
у повному обсязі кредиторів такого підприємства у повному обсязі. Відповідно до ст.37 Закону України «Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», якщо при добровільній ліквідації 
недержавного сільгосппідприємства буде встановлена його неможливість задовольнити вимоги кредиторів у 
повному обсязі, підприємство повинне звернутися у місячний термін до господарського суду з заявою про 
порушення справи про банкрутство. Невиконання цих вимог тягне відмову у внесенні запису про ліквідацію 
юридичної особи в ЄДР. Вважаючи, що переважна більшість сільськогосподарських підприємств недержавної 
форми власності не мають ліквідного майна або мають майно низьколіквідне, вони фактично позбавлені 
можливості ліквідуватись у добровільному порядку. В печатних виданнях зустрічається окрім добровільної та 

                                                           
1 Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП «Итем ЛТД», СП «Адеф - Украина»., 1996. – 
С.324 
2 Постанова Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 31 жовтня 2006 року у 
справі №13/333 пн. // Судовий випуск. – 2007. - №5 (13). – С.15-16 
3 Гірничий кодекс України від 06.10.1999 №1127-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №50. – 
ст.433 
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примусової ліквідації ліквідація вимушена, рішення про яку приймає власник у разі визнання судом реєстрації 
недійсною. 

На перший погляд, закони підприємницької діяльності не ставлять успішне завершення процедури 
ліквідації в залежність від того, чи повністю розрахувалося підприємство з кредиторами, бюджетами. 
Захищають інтереси кредиторів, як відомо, ст.112 ЦК, ст. ст. 7, 51 Закону «Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом». Якщо вартості майна недостатньо для погашення боргів, ліквідаційна 
комісія повинні ініціювати питання про визнання боржника банкрутом за загальним правилом. Невиконання 
цієї вимоги є підставою для відмови у внесенні запису про ліквідацію в ЄДР. невиконання такої вимоги є 
підставою для настання солідарної відповідальності по незадоволених вимогах за грошовими зобов’язаннями та 
зобов’язаннями щодо сплати обов’язкових платежів до бюджетів. Отже, добровільна ліквідація може логічно 
перетворитися у вимушену. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статті автором досліджується законодавство України, що стосується спірних та суперечливих питань 
добровільної ліквідації підприємств. Визначено  поняття ліквідації та з’ясовано прогалини процесу 
добровільної ліквідації в українському законодавстві. Багатозначність тлумачення законів в Україні може 
призвести до того, що добровільна ліквідація може логічно перетворитися у вимушену. 
РЕЗЮМЕ 
В статье автором исследуется законодательство Украины, которое касается спорных и противоречивых 
вопросов добровольной ликвидации предприятий. Определено понятие ликвидации и рассмотрены пробелы 
процесса добровольной ликвидации в украинском законодательстве. Многозначность толкования законов в 
Украине может привести к тому, что добровольная ликвидация может логически превратиться в вынужденную. 
SUMMARY 
In this article the author investigates the legislation of Ukraine, which concerns moot points of voluntary liquidation of 
the enterprises. The concept of liquidation is defined and shortcomings of voluntary liquidation are found out in 
ukrainian legislation. The Significance of laws΄ interpretation can lead to the compulsory liquidation instead of 
voluntary. 

 
 

ОФІЦІЙНЕ ТЛУМАЧЕННЯ – ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 
 

І.В. Корейба,  аспірант кафедри конституційного та адміністративного права, Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка  ⋅  

 
Як в будь-якому змісті конституції, так і в законі можливі приховані або явні неясності, які пов’язані з 

неоднозначним порядком реалізації їх положень. В світі не має ідеального законодавця, не має всеосяжних законів, а 
це, в свою чергу, породжує правові спори між суб’єктами конституційних відносин. Вони проявляються в 
протилежних позиціях щодо застосування того чи іншого положення конституції або закону. Вирішення такого роду 
прогалин здійснюється за допомогою з'ясування сенсу правової норми – офіційного тлумачення. Реалізовуючи це 
повноваження, конституційна юстиція здійснює правовий захист тих початків і засад, які були закладені у 
найвищих за юридичною силою нормативно – правових актах, тим самим виконує роль одного із головних 
державних органів у сфері правової охорони.  

Існують різні погляди щодо спрямованості тлумачення, але очевидно одне, що при здійсненні 
роз’яснення орган судової конституційної юстиції повинен враховувати ідейні наукові аспекти, адже 
конституційна доктрина – це основа правильного функціонування всієї правової системи. 

При дослідженні особливостей тлумачення важливим для правової науки є з’ясувати зміст понять 
“тлумачення”, “офіційне тлумачення”, дати відповіді на питання “Де межі тлумачення?”, “Хто повинен 
здійснювати офіційне тлумачення?”, “Чи потрібно обмежувати повноваження конституційної юрисдикції щодо 
тлумачення?” тощо. 

Вагомий внесок у дослідження цієї тематики зробили, зокрема Бринцев В.Д., Селіванов В.М., Сліденко 
І.Д., Скомороха В.Є., Погорілко В.Ф., Тацій В.Я., Тесленко М.В., Тодика Ю.М., Тихий В.П., Шаповал В.М. та ін. 

Зокрема, Тесленко М.В. вважає, що завдання тлумачення полягає не у визначенні змісту правового 
припису, а в розкритті цього змісту і його роз’ясненні [1, с.148]. І.Д. Сліденко зазначає, що тлумачення 
конкретизує зміст конституційних норм, і в таких випадках відводить їх від початкового значення, а значить, 
розвиває конституцію [2, с.149]. Розділяю точку зору Тодики Ю.М., який вказує, що тлумачення – це 
діяльність державних органів, посадових осіб, суспільних організацій, окремих громадян, направлена на 
встановлення змісту норми права і розкриття волі соціальних сил [3, с.378-379]. 

Метою даної статті є визначити і проаналізувати спрямованість, зміст і межі тлумачення, виявити 
проблемні питання і визначити шляхи їх подолання .   

Об’єктом тлумачення у порядку судового конституційного контролю виступають норми конституції, а також 
положення законів з метою виявлення їх правового сенсу. Бачення змісту конституційної норми її 
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інтерпретатором може не співпадати з поглядами її творців. Так, на думку Опришка В.Ф. право тлумачення 
законів має лише той, хто їх приймає, оскільки відсутність у законодавця права офіційного тлумачення змісту 
прийнятих ним законів не може позитивно впливати на правотворчу практику [4, с.3]. Мушу не погодитись з 
цим твердженням, оскільки процес тлумачення вимагає високого юридичного рівня, а з колективним 
законодавчим органом досягти цього вкрай важко. Тлумач, дивлячись по обставинах, може розуміти 
конституцію краще, ніж розуміли її автори самого тексту [5, с.108].  

Скомороха В.Є. з цього приводу зазначає, щоб правильно витлумачити правову норму виходячи з 
загальних принципів права, повинен діяти незалежний від законодавця висококваліфікований орган, для якого 
тлумачення конституції і законів є виключною прерогативою завдяки його юридичній природі [6, с.66]. Так, 
дійсно, треба погодитися з тим, що тлумачення – це своєрідний юридичний аналіз, який передбачає цілий ряд 
складних послідовних стадій та дій. І лише висококваліфіковані юристи і правознавці зможуть адекватно та 
якісно підійти до розв’язання цієї проблеми. Це питання було предметом розгляду в Конституційному Суді 
України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України 
Постанови Верховної Ради України щодо тлумачення статті 98 Конституції України від 1 жовтня 1997 року, де 
зазначено, що з прийняттям Конституції України 1996 року повноваження щодо офіційного тлумачення 
Конституції України від Верховної Ради України перейшли до Конституційного Суду України.  

Це не означає, що тлумачення не здійснюється іншими суб’єктами (державними органами, громадянами), 
але тільки Конституційний Суд України приймає такі акти, які є обов'язковими для всіх. Саме за ознакою 
обов'язковості та того, що його застосування гарантоване державним примусом, офіційне тлумачення 
відрізняється від інших видів тлумачення. Саме це відрізняє Конституційний Суд від судів загальної 
юрисдикції, інших органів державної влади, які можуть в своїй діяльності керуватися короткостроковими 
інтересами або приймати рішення під впливом тиску різних сил. Офіційне тлумачення Конституції України і 
законів України пов'язане з необхідністю конкретизації і розвитку змісту окремих положень при виявленні 
прогалин і недостатньо чітко прописаних норм. Це повноваження обумовлено самою юридичною природою 
конституційної юстиції.  

Український вчений Бринцев В., стверджує, що завдання єдиного органу конституційної юрисдикції — 
не модифікувати за допомогою своїх рішень норми Конституції і законів, а виявити їх реальний зміст, не 
«виправляти» конституційні приписи, а тільки тлумачити їх [7, с.28]. Без з'ясування справжнього сенсу 
конституційної норми, якій повинен відповідати оспорюваний правовий акт, ефективний конституційний 
контроль був би неможливий. Офіційне тлумачення права є вищими рівнем тлумачення, оскільки здійснюється 
органом, для якого ця функція не другорядна, а основна, яка характеризує зміст його діяльності. 

В юридичній літературі існують різні погляди щодо особливостей тлумачення. Російський вчений 
Овсепян Ж.І. зазначає, що особливістю тлумачення у сфері судового конституційного контролю є переважання 
у ньому нормотворчого початок [8, с.46]. В.А. Лукьянова взагалі кардинально критично оцінює тлумачення як  
повноваження Конституційного Суду: під виглядом тлумачення Конституції фактично міняє її сенс і вносить 
доповнення в основний закон країни; самовільно привласнює собі законодавчі і контрольні функції; створює 
нові правила, регулюючі суспільні відносини; порушуючи принцип поділу влади, вмішується у компетенцію 
інших державних органів; при ухваленні рішень у ряді випадків спирається не на норми закону, а на власні 
правові позиції, тим самим, створюючи прецедентне право [9, с.5]. 

Повністю розділяю думку з Авакьяном С.А., який відзначає: «Тлумачення повинно даватися в межах того, 
що записане і закріплено в конституції. Але в тому-то і справа, що або взагалі неясно те, що записано, або з 
положення конституції можна вивести декілька способів його реалізації. І тоді тлумачення стає вже не стільки 
роз'ясненням, скільки створенням нових норм права...» [10, с.206]. Цю ж думку, підтримує Домбровський І.: 
«Рішеннями Конституційного Суду України нерідко фактично створюються нові норми, що заповнюють 
прогалини Конституції, але випливають з її політико-правової логіки» [11, с.49].  

З таким підходом не погоджується Шаповал В.М., оскільки завдяки цьому припускається можливість 
зміни норми права шляхом її тлумачення, що набуватиме характеру безпосередньої нормо творчості [12, с.209].  

Для того, щоб вирішити цю проблему треба визнати прецедентом рішення конституційного суду у 
конкретних справах про тлумачення конституції і законів [13, с.453]. Але судовий прецедент як джерело права 
характерний для англосаксонської правової сім’ї і чужорідний для континентальної правової системи. Проте, 
автор вказує на те, що не можна залишати поза увагою наявність загальної тенденції до зближення різних 
правових систем.  

Треба зазначити, що законодавча діяльність також певною мірою пов'язана з інтерпретацією 
конституційних понять, норм, з їх деталізацією і наповненням реальним правовим змістом. У зв'язку з цим 
розмежування парламентської нормотворчості і тлумачення Конституції повинне бути здійснене шляхом 
законодавчо встановлених критеріїв обсягу (адекватне, обмежувальне, розширювальне) і способів (логічний, 
системний, граматичній, телеологічний) тлумачення, що не знайшло вирішення ні у Конституції України, ні у 
законі України “Про Конституційний Суд України ”. Все це є важливими умовами правильного застосування і 
реалізації конституційних норм. Але це не означає, що Конституційний Суд України не керується зазначеними 
вище критеріями обсягу і способів, він застосовує всі їх види при тлумаченні норм. Для виключення 
звинувачень, які висловлюються у сторону Конституційного Суду щодо скритої законодавчої діяльності, не 
можна не погодитись з Скоморохою В.Є.: “конституційний суд має надавати тільки адекватне тлумачення, 
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уникаючи як розширювального, так і обмежувального, які не виправдано змінюють сферу регулюючого 
впливу конституційних норм ” [13, с.425].  

Зважаючи на недоліки окремих норм законів, обумовлених, зокрема, невдалими граматичними 
формулюваннями, та окремих прикрих логіко-граматичних помилок, за необхідне застосування логічних, 
теологічних і граматичних прийомів тлумачень [14]. При цьому необхідно виходити з того, що як окремі 
положення основного закону, так і конституційні інститути є частиною цілісного правового регулювання і 
виконують свої функції, які у свою чергу повинні співвідноситися з правовою природою самої конституції. 
Отримані в процесі конкретизації окремої конституційної норми результати не повинні суперечити змісту 
інших конституційних норм або в цілому Конституції, її фундаментальним основам.  

Отже, при тлумаченні конституційних норм суд не повинен обмежуватися тільки їх буквальним змістом, 
але і враховувати їх місце в правовій системі, а також особливості їх реалізації, бо всі її елементи знаходяться 
у взаємозалежності і в межах єдиної системи виконують свою роль. Крім того, тлумачення конституції та 
інших законів повинно бути об'єктивним, неупередженим і кваліфікованим, тому що найменша корекція 
норми шляхом тлумачення може змінити її зміст, що створить іншу за суттю норму і породить нові 
правовідносини.  

Дуже слушно з приводу незалежності тлумачення висловлюється заступник Голови Конституційного 
Суду Туреччини Х. Кіліч: “Даючи тлумачення Конституції, суддя має поширювати чинний закон, обираючи 
метод тлумачення, який розширює права і свободи людей. Суспільство має отримувати користь від розширених 
прав і свобод на рівній і справедливій основі. Суддя, який може приймати рішення всупереч своєму 
внутрішньому світу, діє етично ” [15, с.48]. Отже, виходячи з вище зазначеного, Конституційний Суд України, 
здійснюючи тлумачення Конституції і законів України, з одного боку, повинен поважно відноситися до 
позитивного права, враховувати ієрархію конституційних і інших норм, а з іншого боку - він не може 
абстрагуватися від цінностей природного права, тобто зобов'язаний враховувати не тільки “букву ”, але і “дух ” 
Конституції і законів України. Даючи тлумачення, суддя не може вносити нічого нового в норму, яку він тлу-
мачить, інакше він перетвориться на законодавця [16, с.62], він повинен відсторонитися від негативного впливу 
свого оточення та свого власного світу і винести своє рішення незалежно від обставин. Моральні цінності 
мають оберігати суддів від помилок.  

Як свідчить практика діяльності Конституційного Суду України, здійснення офіційного тлумачення 
Конституції і законів України є найбільш популярним і затребуваним його повноваженням. Підтвердженням 
цього є те, що переважна більшість (83,9 % станом на 1 листопада 2006 року) отриманих судом 
конституційних подань і звернень стосувалися саме надання офіційного тлумачення [11, с.47]. Крім того, у 
більшості таких актів (близько 90 %) орган конституційної юстиції передбачав поліпшення існуючого 
правового становища особи або ж принаймні неможливість його погіршення. У практику мотивування 
Конституційного Суду України увійшло посилання на низку положень статті 3 Конституції України, а саме: 
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності 
держави; забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави [17, с.33]. Це свідчить в свою 
чергу, про важливе значення не тільки як повноваження Конституційного Суду України, але як право 
перелічених законом суб’єктів звернення з приводу офіційного тлумачення як Конституції, так і законів 
України. Треба зазначити і те, що прийняття будь-якого рішення стосовно конституційності норми закону, 
дострокового припинення повноважень Президента України, Верховної ради АРК не може не передувати 
тлумачення – з’ясування.  

Важливе значення має питання про те, що власне може бути предметом тлумачення? Одна норма, декілька 
нормативних положень, глави, поняття чи терміни? На жаль, ні Конституція України, ні закони України не дають 
відповіді не тільки на зазначенні вище питання, а й на питання, що міститься під терміном “положення ”? 
Конституційний Суд України може розглядати тільки звернення (подання) про тлумачення положень Конституції і 
законів України (статті 93, 94 закону України “Про Конституційний Суд України"), що припускають постановку 
конкретного конституційно-правового питання, яке стосується тільки певних норм (положень). Треба виходити з 
того, що положення – це норма, яка за змістом може вміщувати в собі ряд понять і термінів, які можуть бути не 
зрозумілими суб’єктам права. Виходячи з цього, конституційна юрисдикція може тлумачити поняття чи терміни і не 
може - глави конституції і законів, конституцію і закони в цілому. З практики, Конституційного Суду України, 
можна навести приклад Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення  положень 
статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституції України від 17 жовтня 2002 року в якому давалися відповіді на питання: Що 
таке “Верховна Рада України? Що таке “орган ”? Що таке “сесія ”? Що таке “засідання ”?  

З огляду на правову природу міжнародного договору на нього не поширюється юрисдикція національних 
конституційних судів щодо офіційного тлумачення. Це стосується і Конституційного Суду України, до 
повноважень якого відповідно до ст. ст. 147, 150 Конституції України належить офіційне тлумачення 
Конституції України та законів України. Як бачимо, тлумачення міжнародних договорів не включено до його 
відання. Відмовляючи у відкритті конституційного провадження за зверненням громадянина Кривоноса О.О. 
щодо офіційного тлумачення п. 2 ст. 17 Міжнародної хартії прав людини, Конституційний Суд України у своїй 
ухвалі від 3 грудня 1997 р. зазначив, що згідно з ч. 2 ст. 147 Конституції України Конституційний Суд України 
дає офіційне тлумачення тільки Конституції України та законів України. Цей перелік є вичерпним. Правом 
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офіційно тлумачити міжнародні правові акти, зокрема й положення Міжнародної хартії прав людини як 
міжнародного правового акта, Конституційний Cуд України не наділений.  

Заслужений юрист України Кампо В. підтримує обмеження компетенції суду і вказує, що виходячи з 
функціональної спрямованості діяльності Конституційного Суду України до його виключних повноважень має 
належати офіційне тлумачення лише тих законів, які стосуються саме сфери конституційних правовідносин [18, 
с.96]. Тоді задаємося питанням, а чи не будуть виникати протиріччя з цього приводу у майбутній діяльності 
конституційного суду? Адже всі закони приймаються на основі Конституції України, вона містять в собі 
загальні (в деяких випадках конкретні) положення, які регулюють майже всі сфери суспільних відносин, закони 
ж більш детально і конкретно здійснюють цей процес. Виходячи з цього, буде важко встановити, які ж саме 
закони стосуються саме сфери конституційних правовідносин.  

Тлумачення Конституції України покликане забезпечити, перш за все, вирішення спорів між суб'єктами 
конституційно-правових відносин та реалізацію конституційних норм. Відповідно до статті 93 закону України 
“Про Конституційний Суд України ” підставою для конституційного подання щодо офіційного тлумачення 
Президента України, не менш як 45 народних депутатів України,  Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини, Верховного Суду України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування є практична необхідність у 
з’ясуванні або роз’ясненні, офіційній інтерпретації положень Конституції та законів України, а відповідно до 
статті 93 зазначеного закону підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення громадян 
України, іноземців, осіб без громадянства, юридичних осіб є наявність неоднозначного застосування положень 
Конституції України або законів України судами України, іншими органами державної влади при тому, якщо 
суб’єкт права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення його 
конституційних прав і свобод. Такі особи повинні бути особисто зацікавлені у рішенні конституційного суду, 
адже саме їхнім конституційним правам і свободам завдана певна шкода або створена небезпека її спричинення 
[19, с.67]. Треба зазначити, що вимога норми закону про “наявність неоднозначного застосування положень 
Конституції або законів України ”, обмежує можливості суб’єктів звернення щодо захисту своїх прав, оскільки 
їм доводиться або шукати факти неоднозначного застосування нормативних положень, або чекати, коли такі 
факти настануть.  

В юридичній практики різних держав існує відмінність щодо суб’єктів, які мають право звернення 
(подання) з приводу тлумачення конституції і законів. Так, відповідно статті 125 Конституції Російської Федерації 
правом звернення наділені Президент РФ, Рада Федерації, Державна Дума, Уряд РФ, органи законодавчої влади суб'єктів 
Російської Федерації. В Азербайджані, Казахстані, Молдові і Узбекистані яких-небудь обмежень не передбачено: з таким 
запитом можуть звертатися всі суб’єкти, які мають право звернення по іншим питанням до конституційного суду. 
Відповідно до статті 38 Кодексу конституційної юрисдикції Республіки Молдова суб’єктами звернення є Президент, уряд, 
міністр юстиції, Вища судова палата, Економічний суд, Генеральний прокурор, депутат парламенту [3, с.441].  

Таким чином, в Україні коло суб’єктів є набагато ширшим, це є нетиповим для світової практики органів 
конституційної юрисдикції, але водночас надання можливості такій кількості суб'єктів звертатися до 
Конституційного Суду щодо офіційного тлумачення Конституції і законів України є своєрідною компенсацією 
відсутності додаткових можливостей (наприклад, право на звернення щодо конституційності нормативних 
актів) для громадян і інших суб’єктів захищати свої права засобом конституційного судочинства. Крім того, 
важливість такого засобу захисту полягає в тому, що, розглядаючи індивідуальне звернення, конституційний 
суд здійснює вплив на всю правову практику, спрямовуючи її в конституційне русло і забезпечуючи захист 
прав і свобод з питань, що були предметом офіційного тлумачення в системі виконавчої і судової влади, а 
також сприяє відповідальному ставленню цих органів до забезпечення прав і свобод у процесі застосування 
нормативно-правових актів [20, с.88-89].  

Характеризуючи особливості актів Конституційного Суду України з тлумачення Конституції і законів України, слід 
зазначити, що їх дія не обмежена часом, припускає можливість багатократного застосування їх положень, 
розповсюджується на широке коло суспільних відносин. Важливою специфікою актів тлумачення є те, що на відміну від 
актів, прийнятих у справах про конституційність, акти нормативного тлумачення не тягнуть за собою втрати юридичної 
сили будь-яких правових актів, окремих норм і правових положень, вони мають бути переглянуті і приведені у 
відповідність з інтерпретацією Конституції України, наданою Конституційним Судом України [21, с.331]. По суті 
рішення про тлумачення конституційних норм стають частиною Конституції, тобто їм властива матеріально-
правова сила основного закону держави. Слід зазначити, що будь-який суб’єкт права зобов'язаний керуватися 
тим розумінням норм, яке виходить з рішення Конституційного Суду про їх тлумачення. У випадку не 
дотримання акту тлумачення це розцінюється як порушення конституційної норми, оскільки не може 
розумітися інакше, ніж це вказано у рішенні судового органу конституційного контролю. Іншими словами, 
рішення про тлумачення Конституції і законів України забезпечуються тим же ступенем правового захисту, що 
і самі конституційні положення. Треба зазначити, що прийняття Конституційним Судом України рішення з 
тлумачення Конституції і закону України не тягне за собою втрати юридичної сили того нормативного акту або 
окремого положення, як це відбувається у справах про перевірку конституційності нормативних актів і договорів. Проте 
будь-які правові акти, засновані на інтерпретації конституційних норм, що суперечать тлумаченню Конституції України, 
повинні підлягати перегляду посадовими особами і органами, що їх прийняли, якщо для цього немає матеріальних і 
процесуальних перешкод, а також це може бути підставою для оскарження суб’єктами правовідносин. 
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Таким чином, тлумачення Конституції і законів України судовою конституційною юстицією покликане 
забезпечити вирішення спорів між суб'єктами конституційно-правових відносин. Метою офіційного 
тлумачення є виключення різного роду неоднозначного застосування положень Конституції і законів, тим 
самим в них вноситься ясність, яка унеможливлює неправильну їх реалізацію. Конституційний Суд, в даному 
випадку, виступає як єдиний державний орган офіційного тлумачення. І хоч існують певні проблемні питання в 
його діяльності у даній сфері, тільки він – кваліфікований колективний орган, може звести до мінімуму 
помилкове або не правильне тлумачення. При здійсненні цього повноваження Суд повинен застосовувати за 
необхідністю логічні, теологічні, граматичні, теологічні, системні способи (прийому) для визначення обсягу і 
меж тлумачення, але без зміни її основного змісту. Поряд з цим існують ще ряд проблем, висвітлені в цій статті, 
які потребують законодавчого врегулювання. 

 
РЕЗЮМЕ 
В статті автор розглядає повноваження Конституційного Суду України у сфері тлумачення Конституції і 
законів України. Розкриває зміст тлумачення, при цьому використовує і порівнює твердження різних науковців. 
Виявлено проблемні питання теорії і практики. 
РЕЗЮМЕ 
В статье автор рассматривает полномочия Конституционного Суда Украины в сфере толкования Конституции и 
законов Украины. Раскрывает содержание толкования, при этом использует и сравнивает утверждение разных 
ученых. Выявлено проблемные вопросы теории и практики. 
SUMMARY 
In the article, an author examines plenary powers of Constitutional Court of Ukraine in the sphere of interpretation of 
Constitution and laws of Ukraine. Exposes maintenance of interpretation, here utilizes and compares claim of scientists. 
The problem questions of theory and practice are exposed. 
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ОБІГУ ПЕСТИЦИДІВ В 
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ 

 
К.М. Кравцова,  аспірант, Національний університет  біоресурсів і природокористування України     ⋅  

 
Актуальність теми. Основні правові норми, які закріплюють порядок використання та охорони 

земель, інших природних об'єктів у сільському господарстві, містяться в Земельному, Водному, Лісовому 
кодексах України, в кодексі України про надра, а також у Законах України «Про охорону земель», «Про 
тваринний світ» та «Про охорону атмосферного повітря». Дані правові норми становлять правову основу 
екологізації аграрного законодавства [2, с. 84-87]. 

Основними природними об'єктами, які зазнають негативного впливу в сільському господарстві, є землі 
сільськогосподарського призначення, якими визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської 
продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення 
відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей (ст. 22 ЗК України). Охорона земель 
сільськогосподарського призначення включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, 
спрямованих на їх раціональне використання, запобігання необґрунтованому вилученню земель із 
сільськогосподарського обігу, захист від шкідливих антропогенних впливів, а також на відтворення та 
підвищення родючості ґрунтів. 

Екологічне правопорушення характеризується в першу чергу такими рисами, як екологічна 
спрямованість, екологічна небезпека, екологічна протиправність. 

Суть екологічної спрямованості правопорушення полягає в тому, що поведінка конкретного 
правопорушника спрямована на негативну зміну стану навколишнього природного середовища, порушення 
відповідного правового режиму природних ресурсів. Екологічна спрямованість правопорушення має місце 
також у випадках, коли вона стосується екологічних інтересів і прав людини, які охороняються законом. 

Екологічна небезпека правопорушення в галузі екології включає не лише ймовірність, можливість 
порушення екологічних інтересів суспільства, але й підвищену небезпеку для існуючих екологічних зв’язків у 
самих екосистемах. 

Мета статті. Проаналізувати особливості Законодавства України з питань адміністративної 
відповідальності за використання обігу пестицидів в сільському господарстві України. 

Стан розробленості проблеми. Розвиток вчення про адміністративно-екологічне правопорушення 
здійснюється в двох паралельних, але взаємозв'язаних напрямах. У науці адміністративного права розвивається 
вчення про адміністративне правопорушення. Еволюція ж уявлень про суть екологічного правопорушення 
відбувається в рамках науки екологічного права. До теперішнього часу як самостійний об'єкт дослідження 
власне поняття адміністративно-екологічного правопорушення в науковій літературі практично не виділялося.  

У роботах О.Л.Дубовик, В.В.Петрова і інших учених-екологів, що освітлювали найрізноманітніші 
питання в області правової охорони навколишнього середовища, знаходили віддзеркалення і основні моменти, 
пов'язані з визначенням змісту поняття екологічного правопорушення. У деяких монографіях і статтях вказане 
поняття виступає в ролі самостійного об'єкту наукового аналізу [1, с. 67-73].  

Існування в юриспруденції галузевого принципу у вивченні основоположних аспектів природи 
протиправної поведінки зумовило переважання в екологічному праві відповідного підходу до дослідження 
істоти і специфіки що забороняються правовими нормами діянь, що здійснюються у сфері взаємодії суспільства 
з навколишнім природним середовищем. Він припускає освітлення даних питань в контексті розгляду проблем, 
характерних для різних видів юридичної відповідальності [3, с. 443-448].  

Основний зміст. Будь-яке екологічне порушення за своїми об’єктивними властивостями становить 
протиправну дію особи (фізичної або юридичної), яка здійснюється шляхом дії або бездіяльності. Екологічна 
протиправність дії означає невідповідність її вимогам правових норм у галузі екології. Вона полягає у повному 
або частковому невиконанні вимог, ігноруванні правил, закріплених нормами екологічного законодавства. При 
цьому слід мати на увазі, що протиправність екологічного правопорушення означає як невиконання норм 
законів у галузі екології, так і чинних підзаконних актів. В останньому випадку мова йде також і про норми, 
прийняті на локальному рівні правової регламентації. Порушення нормативних актів у галузі екології можуть 
виявлятися в формі активних дій (самовільне використання природних ресурсів, порушення строків внесення 
платежів за використання природних ресурсів і забруднення навколишнього природного середовища та ін.), так 
і у формі бездіяльності (скажімо, невжиття заходів по попередженню і ліквідації екологічних наслідків та 
іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та ін.). 

Для підвищення врожайності сільськогосподарських культур господарства використовують різні 
агрохімікати, пестициди, мінеральні добрива, які призначені для боротьби з бур'янами, хворобами та 
шкідниками рослин.  

                                                           
© Кравцова К.М.., 2009 
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Пестициди -  це  токсичні речовини, їх сполуки або суміші  речовин хімічного чи біологічного  
походження,  призначені  для  знищення,  регуляції та припинення розвитку шкідливих  організмів,  внаслідок  
діяльності яких вражаються рослини,  тварини,  люди  і  завдається  шкоди  матеріальним  цінностям,  а  також   
гризунів,    бур'янів,  деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб;       

Агрохімікати - органічні, мінеральні і бактеріальні  добрива,  хімічні меліоранти, регулятори росту 
рослин та інші  речовини,  що  застосовуються  для  підвищення  родючості  ґрунтів,   урожайності  
сільськогосподарських культур і  поліпшення  якості  рослинницької  продукції; 

Однак при їх застосуванні виникають різні негативні наслідки — забруднення навколишнього 
середовища та спричинення шкоди здоров'ю населенню, водним об'єктам, лісовій рослинності, тваринному 
світу. Правовою основою застосування хімічних речовин у сільському господарстві є Закон України від 26 
червня 1991 року «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон України від 2 березня 1995 
року «Про пестициди і агрохімікати», а також інші підзаконні акти, які були прийняті на підставі цього закону 
[5]. 

Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання, регламент їх застосування та щорічні 
доповнення до нього ведуться Укрдержхімкомісією у встановленому порядку. Технічні засоби застосування 
пестицидів та агрохімікатів належать обов'язковій сертифікації. Підприємницька діяльність у сфері 
виробництва, зберігання, транспортування, реалізації пестицидів та агрохімікатів і торгівля ними здійснюються 
на підставі ліцензії. Речовини, які становлять підвищену небезпеку, застосовуються лише за спеціальним 
дозволом Міністерства охорони здоров'я України і Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища. Перелік пестицидів та агрохімікатів, які становлять підвищену небезпеку, визначається Кабінетом 
Міністрів України. 

Відповідальність в екологічному праві є важливим складовим елементом правового забезпечення 
раціонального природокористування, відновлення екологічних об’єктів і охорони довкілля, яка, в свою чергу, 
має на меті покарання винних, припинення і попередження порушень законодавства у галузі 
природокористування та охорони навколишнього природного середовища, а також поновлення порушених прав 
власників природних ресурсів і природокористувачів тощо. 

Законодавство України встановлює дисциплінарну, адміністративну, цивільну та кримінальну 
відповідальність за порушення екологічного законодавства. [6, с. 101-107] 

Державна політика України в сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами, базується на: 
     - пріоритетності  збереження  здоров'я   людини   і   охорони навколишнього  середовища по 

відношенню до економічного ефекту від застосування пестицидів; 
     - безпеці  для здоров'я людини і навколишнього середовища під час виробництва,  випробування і 

застосування пестицидів за  умови дотримання вимог, встановлених державними стандартами, санітарними 
нормами, регламентами та іншими нормативними документами. 

 Ці правила розроблені відповідно до Законів України "Про забезпечення санітарного  та  епідемічного 
благополуччя населення" ( 4004-12 ) та "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ).  [Транспортування, 
зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-
98 По состоянию на 27 марта 2007 года] 

Загальна частина 1, глава 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення ст. 9 прямо 
встановлює, що " Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна 
або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, 
на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. " .  

На  території  України   дозволяється   транспортування, зберігання і застосування тільки 
зареєстрованих Укрдержхімкомісією пестицидних препаратів за винятком випадків, зазначених у "Порядку 
надання  дозволу  на  ввезення  та  застосування  незареєстрованих пестицидів  і   агрохімікатів   іноземного   
виробництва"   (затв. постановою  Кабінету  Міністрів  України  №  288  ( 288-96-п ) від 04.03.96).  Державні  
випробування   незареєстрованих   у   країні пестицидних   препаратів   проводяться   відповідно   до  "Порядку 
проведення державних   випробувань,   державної   реєстрації    та перереєстрації, ведення  переліків  
пестицидів   і  агрохімікатів, дозволених до використання в Україні  (затв.  постановою  Кабінету Міністрів 
України № 295 ( 295-96-п ) від 04.03.96). [4] 

Порушення законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за  собою цивільну,  дисциплінарну,  
адміністративну  або  кримінальну  відповідальність згідно з чинним законодавством. 

     Відповідальність несуть особи, винні у: 
- приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити  або спричинило загрозу життю та здоров'ю 
людини, а так само  майну  і навколишньому природному середовищу; 
- недотриманні вимог стандартів, санітарних норм  і  правил  та  інших  нормативних  документів  під  час  
виробництва  пестицидів,  агрохімікатів і технічних засобів їх застосування; 
- забрудненні  пестицидами  і  агрохімікатами  понад  допустимі  рівні сільськогосподарської сировини, кормів, 
харчових  продуктів,  грунту, води, повітря; 
- порушенні  регламентів  та  санітарних    норм    і    правил  транспортування, зберігання, торгівлі та 
застосування пестицидів і  агрохімікатів; 
- застосуванні пестицидів,  агрохімікатів,  технічних  засобів,  які не пройшли державних випробувань, 
реєстрації, перереєстрації; 
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- порушенні  правил утилізації, знищення  сільськогосподарської  сировини  і  продовольчих  продуктів,    які    
не    відповідають  встановленим вимогам щодо вмісту пестицидів і агрохімікатів; 
- невиконанні законних вимог  посадових  осіб,  які  здійснюють  державний нагляд і контроль; 
- використанні    завідомо    фальсифікованих    пестицидів   і  агрохімікатів.  { Частину другу статті 20 
доповнено абзацом згідно  із Законом N 141-V ( 141-16 ) від 14.09.2006 } 

     Відшкодування  збитків,   заподіяних    внаслідок    порушень  законодавства  про  пестициди  та    
агрохімікати,    здійснюється  відповідно до чинного законодавства. 

     Законодавством України може бути встановлено відповідальність  і за інші види порушень  
законодавства  України  про  пестициди  і  агрохімікати.( Стаття  20 із  змінами, внесеними згідно із  Законом  
№ 1628-IV  ( 1628-15 ) від 18.03.2004 ) 

Висновки. Із засобами цивільно-правової відповідальності за правопорушення в галузі екології 
пов'язані засоби адміністративної відповідальності. Остання має самостійний характер. Відповідно до ст. 70 
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначення складу екологічних 
правопорушень і порядок притягнення до адміністративної відповідальності за їх вчинення визначаються 
Кодексом України про адміністративні правопорушення, який екологічним проступкам присвячує цілу главу. 

Адміністративна відповідальність, як правило, буває пов'язана із застосуванням уповноваженими 
органами і посадовими особами адміністративних стягнень до суб'єктів, винних у вчиненні адміністративного 
проступку в галузі екологічної безпеки, природокористування і охорони навколишнього природного 
середовища. Ця відповідальність є оперативним засобом впливу на правопорушників, бо застосовується в 
адміністративному, інколи — в судовому порядку і для її застосування не потрібні підрахунки збитків. Вона 
покладається на винних осіб лише за ті проступки, які не є суспільно небезпечними і передбачені чинним 
адміністративним законодавством. Адміністративні заходи впливу на правопорушників стимулюють 
дотримання ними природоохоронних вимог і правил. 

Відповідно до адміністративного законодавства за вчинення екологічного правопорушення 
застосовується одне з таких стягнень: штраф, попередження, конфіскація предметів, які були знаряддям 
правопорушення або безпосередніми об'єктами правопорушення, позбавлення права вести діяльність, пов'язану 
з деякими видами експлуатації природних ресурсів і охорони природи. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті актуалізовано питання адміністративної відповідальності за використання обігу пестицидів в 
сільському господарстві України.  
РЕЗЮМЕ 
В статье актуализированы вопрос административной ответственности за использование обращения пестицидов 
в сельском хозяйстве Украины. 
SUMMARY 
In articles are staticized a question of administrative responsibility for use of pesticides in agriculture of Ukraine. 
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ОСНОВНІ ОФШОРНІ ЮРИСДИКЦІЇ СВІТУ: КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ 
 

К.В. Крику ненко, здобувач, Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, м. Київ, 
працівник Верховної Ради України  ⋅  

 
Актуальність теми: дана стаття написана з найактуальніших сучасних правових та економічних тем, 

оскільки вибір офшорної юрисдикції займає надзвичайно важливе значення та супроводжується потребою 
врахування ряду важливих чинників. Один із основних та важливих чинників при виборі офшорного центру - є 
оптимізація обсягу податкових зобов’язань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
опирається автор: окремі питання організації та функціонування офшорів у різних країнах світу знайшли своє 
відображення в працях: Пахомова Ю. М.,  Плотнікова О.В., Бакаєва Л.О., Будкіна В.С., Гаврилюка О.В. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання): метою дослідження є економіко-фінансовий 
аналіз ряду важливих чинників для вироблення правильної стратегії при виборі офшорної юрисдикції. 

Виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. 

Питання вибору офшорної юрисдикції займає надзвичайно важливе значення оскільки супроводжується 
потребою врахування ряду важливих чинників. 

В якості офшорних юрисдикції найчастіше виступають невеликі незалежні держави чи відособлені 
території, що володіють особливим державно-правовим статусом. Це можуть бути самоврядні володіння 
метрополії, орендована територія чи державне утворення, що до тепер має статус - колонії. Влади цих 
юрисдикцій стимулюють розвиток сектора офшорних послуг з метою залучення іноземного капіталу, 
збільшення зайнятості населення і підвищення ділової активності. 

Режим, близький до офшорного, може використовуватись в спеціальних економічних зонах, районах 
портів і аеропортів. В той же час реєстрацію підприємств офшорного типу здійснюють не тільки «карликові» 
юрисдикції, але й деякі цілком респектабельні держави (наприклад, Ірландія, Швейцарія) чи окремі території в 
їх складі. 

Офшорна зона - це країна чи окремі території країн, де на державному рівні для певних типів компаній, 
власниками яких є іноземці, встановлено значні пільги з оподаткування, частково або повністю знято митні й 
торгівельні обмеження, знижені або відсутні вимоги до бухгалтерського обліку і аудиту. [ Уманців Ю.М., Швед 
Ю.А. ”Офшорне підприємництво у сучасній економіці”. Монографія.-К.: Атака, 2004.-с.6.] 

Таким чином, офшорна зона - (від англійського off shore - «поза берегом» або «за кордоном») - один із 
видів вільних економічних зон. Їх відносять до сервісних вільно-економічних зон, особливістю яких є 
створення для підприємців сприятливого валютно-фінансового та фіскального режимів, високого рівня 
банківської та комерційної секретності, лояльність державного регулювання.  

У вітчизняній економічній науці традиційно вважається, що офшорні зони є окремим видом вільних 
економічних зон. Таке твердження виправдовується наявністю спільних принципових рис, а саме: 
1. створення на їх території особливого преференційного режиму оподаткування і захисту 
інвестицій; 
2. спільний загальний напрям використання – як інструментів стимулювання інвестиційної 
діяльності у площині інтересів держави, і як засіб економії на податкових платежах – виходячи із позиції 
підприємств. 

Це дає підстави для зарахування офшорних зон до родини вільних економічних зон і за класифікаційною 
ознакою функціональної спрямованості – віднесення до окремого їх виду, так званих „сервісних вільно-
економічних зон” [Энциклопедия оффшорного бизнеса: Практическое руководство.- Лондон; Цюрих, Бостон: 
Finance Research Group, 2007.-с.255] 

Між офшорними та вільними економічними зонами як інструментами економічного розвитку існують 
принципові відмінності: 

по-перше, офшорні зони у більшості випадків охоплюють території цілих держав (хоч і дуже маленьких), 
і рідше – окремих адміністративно-територіальних утворень, тоді як ВЕЗ організовуються на обмежених 
частинах території держави і здебільшого особливим чином від неї відділяються; 

по-друге, у ВЕЗ надаються особливі преференції щодо визначення видів господарської діяльності 
(виробничої, туристичної, обслуговування зовнішньої торгівлі тощо), тоді як офшорних зонах взагалі 
заборонено ведення хоча б якої внутрішньої діяльності; 

по-третє, ВЕЗ створюються тимчасово, строк їхньої діяльності обумовлюється від самого моменту 
заснування, тоді як запровадження офшорного режиму для підприємств з іноземними інвестиціями ніяк 
законодавчо не обмежується в часі. 

Таким чином, віднесення офшорних зон до складу категорії ВЕЗ має досить умовний характер. Крім 
того, два інструменти стимулювання інвестиційної діяльності мають спільні історичні та економічні корені, але 
в механізмі їх реалізації існують суттєві розбіжності. 

                                                           
© Крику ненко К.В., 2009 
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Усі країни світу можна поділити на три групи, що розрізняються за рівнем оподаткування і державного 
контролю за комерційною діяльністю, за розміром витрат на створення дочірніх фірм. 

До першої групи входять найбільші промислове розвинені країни: США, Німеччина, Японія, 
Великобританія, Франція, Італія. Податок а прибуток в них  може складати 40 - 50% чистого прибутку. 
Діяльність господарських  суб'єктів строго регламентована, діють спеціальні правові норми, що обмежують 
внутріфірмові операції і використання закордонних фірм з метою відхилень від податків. Закони цих країн 
звичайно встановлюють мінімальний статутний капітал акціонерних товариств: у Німеччині -100 тис. євро, у 
Франції - 500тис. євро. Для товариств з обмеженою відповідальністю цей капітал значно менший. Країни, що 
входять у другу і третю групу, розглядаються як зони податкових пільг.  

До другої групи відносяться юрисдикції, де при досить високому рівні прибуткового податку 
застосовується система спеціальних податкових пільг, що стосуються: 

а) діяльності компаній визначених типів, у тому числі холдингових, фінансових і торгових; 
б) механізму переведення доходів і репатріації прибутків. Податки, що стягуються в цих країнах при 

вивозі і репатриюванні дивідендів, банківського відсотка, платежів роялті і деяких інших видів доходу, 
звичайно знижені.  Країни цієї групи відрізняються ліберальними валютними і митними режимами. Дочірні 
фірми країн другої групи звичайно здійснюють «транзит» капіталів і доходів від них. У число країн з помірною 
податковою системою входять Нідерланди, Швейцарія, Ірландія, Люксембург, Австрія, Ліхтенштейн та деякі 
інші. 

До третьої групи відносяться державні утворення й адміністративні території, у яких найбільш 
спрощений порядок реєстрації юридичних осіб, і значно знижені (чи відсутні) податки на прибуток, - 
"податкові гавані". Як правило, це карликові держави Європи, колишні колоніальними володіння або ті, що 
відокремились від розвинутих країн на основі спільного керування території. Аналогічні умови існують у 
вільних економічних зонах, створених для залучення іноземних інвестицій, а також в окремих адміністративних 
утвореннях, штатах, округах, кантонах, що мають ознаки «податкових гаваней». 

Типовими прикладами "податкових гаваней" у Європі є Гибралтар, о. Мен, так звані острови каналу - 
Джерсі, Гернсі (Великобританія), карликові держави Європи - Ліхтенштейн, Мальта, Андорра, Монако. Велика 
кількість "податкових гаваней" є в країнах третього світу: Нідерландські Антіли, Аруба, Бермудські, Кайманові, 
Віргінські, Багамські острови, Барбадос, Антигуа і Барбуда, Беліз, Теркс і Кайкос, Ліберія, Західне Самоа, 
Науру тощо. 

Поряд з вищезгаданим поділом країн на групи за різними видами економічної активності, можна 
типологізувати цей поділ за наступними критеріями. 

Отже, юрисдикції, що застосовуються в податковому плануванні, умовно поділяються на два основних 
типи. Перший — це власне офшорні районні юрисдикції, що відносяться до «податкових гаваней». Для них 
характерна відсутність податку на прибуток пільгових компаній. Разом з тим ці юрисдикції в основному 
виключені зі сфери дії міжнародних податкових угод. До юрисдикцій цього типу відноситься більшість 
популярних офшорних районів світу (наприклад, острів Мен, Гібралтар, Багами). 

До іншого типу відносяться юрисдикції з «помірними» умовами  оподатковування. Вони не є типовими 
офшорними територіями. В них, як правило, стягується визначений (іноді досить високий) податок на  
прибуток. Переваги цих юрисдикцій пов'язані головним чином з сприятливою системою податкових угод. Крім 
того, в «помірних» юрисдикціях діють пільги для компаній визначених типів, насамперед холдингових, 
фінансових, ліцензійних. Ці компанії використовуються як проміжні пункти для міжнародного переводу 
доходів і капіталів. Причому як кінцевий пункт такого маршруту нерідко виступають офшорні компанії в 
традиційних «податкових гаванях». 

До зон з «помірними» умовами оподатковування зараховують наступні держави Західної Європи — 
Швейцарію, Нідерланди, Ірландію, Люксембург, Бельгію, Австрію. Існує ряд «комбінованих» юрисдикцій, що 
поєднують в собі ознаки різних типів. До такого типу «оптимальних» юрисдикцій можна віднести насамперед 
Кіпр, а також Ірландію. Розрізняють також «нетипові» офшорні юрисдикції, що мають в своєму розпорядженні 
деякі угоди про усунення подвійного оподатковування  (Мадейра, Нідерландські Антіли, Маврикій, Британські 
Віргінські острови). Спеціалізовані компанії в цих країнах (для створення проміжних компаній, як правило, 
обираються європейські держави) стають ключовою ланкою багатьох податкових схем. 

Вибір юрисдикції для реєстрації офшорної фірми являє собою лише один з аспектів офшорної схеми, 
однак у багатьох випадках він є вирішальним. Головна мета в більшості випадків пов'язана з прагненням 
скоротити податкові втрати. Однак при плануванні офшорного бізнесу приймаються в увагу і супутні цілі, а 
також інші характеристики майбутньої фірми — обсяг операцій, профіль бізнесу, роль власників у ділових 
зв'язках. Варто пам'ятати, що сучасні офшорні технології здатні вирішувати цілий спектр завдань.  

Таким чином, офшори складають особливий клас вільних економічних зон. їхня головна відмінність від 
вільних економічних зон полягає в тому, що зареєстровані в них підприємства не мають права здійснювати 
будь-яку виробничу діяльність. 
Основними ознаками офшорної юриспруденції є: 
♦ пільговий характер оподатковування. Податкові пільги компаній, зареєстрованих в офшорних зонах дуже 
суттєві і, як правило, являють собою повне звільнення від сплати всіх місцевих податків. Офшорні компанії 
зобов'язані сплатити лише разовий реєстраційний збір і оплачувати річний збір, ставки якого звичайно 
фіксовані і не залежать від комерційної діяльності офшорної компанії; 
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♦ заборона на комерційні операції на території країни реєстрації офшорної компанії. Пільговий режим в 
офшорних зонах визначається відсутністю валютних обмежень, вільним вивозом прибутків, відсутністю мита і 
зборів для іноземних інвесторів, низьким рівнем статутного капіталу, екстериторіальністю тощо. 
Важливими факторами привабливості офшору є: 
♦ лояльність державного регулювання; 
♦ анонімність реальних власників компанії, що забезпечена можливістю 
♦ трастове керування акціями офшорних компаній за допомогою місцевих номінальних власників; 
♦ високий рівень банківської і комерційної таємниці; 
♦ стабільність режиму.  
Податок на прибуток в офшорних зонах відсутній або складає всього один-два відсотки. Максимально 
спрощена процедура реєстрації. Мінімальний розмір статутного капіталу, як правило, не встановлюється. 
Відсутні обмеження на вивіз валюти. 

У залежності від призначення, в бізнесі склалися стандартні типи офшорних компаній, розташованих у 
пільгових податкових юрисдикціях, основними з яких є: 

1. компанії холдингового типу: 
оперативно-холдингові компанії; 
інвестиційні компанії-компанії по володінню нерухомістю; 
компанії по володінню судами; 
компанії по володінню об'єктами інтелектуальної власності; 
2. торгово-посередницькі фірми: 
експортно-імпортні фірми; 
закупівельні і дистриб'юторські компанії; 
3. компанії фінансового профілю: 
офшорні банки; 
фінансові посередницькі компанії (часткові банки); 

страхові компанії. 
Іноді в зонах податкових пільг розміщують невеликі компанії, що займаються основною діяльністю 

материнської фірми. Торгово-посередницькі операції є одним із головних видів діяльності дочірніх компаній в 
зонах податкових пільг. Звернення  українських імпортерів до послуг посередників, збільшує їх витрати на 50% 
і більше. Діяльність дочірніх фірм у «податкових гаванях» дозволяє уникнути цих витрат.[ Бондарь А. Новые 
варианты оффшорного бизнеса// Економіка. Фінанси. Право.- 2007.- № 12.- С.38-39.] При організації експорту 
товарів дочірні фірми пристосовують пропозицію товарів до вимог місцевого ринку. При імпорті дочірні фірми 
можуть закуповувати продукцію у виробників, що сприяє зниженню цін. З'являється можливість порівнювати 
пропозиції І про продаж на декількох регіональних ринках. Торгово-закупівельні фірми можуть знаходити 
ефективні варіанти «зустрічної торгівлі». Обслуговування торгово-посередницьких операцій здійснюється у 
відповідності зі схемою агентського,  посередницького контракту чи поставки на «адресу третьої особи». 

Організація дочірньої фірми, зареєстрованої в зоні податкових пільг, дозволяє залучати вітчизняні й 
іноземні капітали та оперативно ними керувати. Об'єктами керування стають цінні папери, внески в іноземні 
банки, нерухомість. При необхідності частина капіталу може бути повернена в Україну. Створення цих фірм 
полегшує інвестування в розвинуті країни і держави «третього світу», знижує витрати  на переведення капіталу 
з однієї країни в іншу. 

Таким чином, дочірні фірми в «податкових гаванях» і інші юрисдикції з пільговим оподатковуванням 
підходять для прямих початкових вкладень. Вони звичайно мають статус акціонерного товариства чи 
товариства з обмеженою відповідальністю. Завдяки послугам секретарських фірм закордонна дочірня компанія 
може ефективно функціонувати, не маючи жодного представника материнського підприємства серед своїх 
співробітників. 

Вибір юридичного статусу і країни для розміщення дочірньої фірми визначається в першу чергу 
функціями, які вона повинна виконувати в системі зовнішньоекономічних зв'язків материнського підприємства. 
При оцінці фінансових і правових умов створення і діяльності дочірньої фірми порівнюється велика кількість 
факторів. 

Посередницька холдингова фірма зв'язує інвестора з його дочірніми фірмами в різних країнах світу. 
Холдинг - це компанія, що спеціалізується на прямих інвестиціях в інші компанії і отримує доходи у вигляді 
дивідендів, відсотків чи роялті. у широкому розумінні, до холдингів відносяться фірми, що володіють 
нерухомістю, іншими видами цінностей і майна. На базі холдингу може бути створений закордонний "центр 
прибутку" іноземних філій міжнародних фірм. Такі компанії виступають як організаційне ядро системи 
керування зовнішньоекономічною діяльністю і закордонними інвестиціями материнської фірми. Оскільки 
створення і підтримка об'ємних міжнародних структур завжди пов'язані з довгостроковими і великими 
витратами, утворення холдингу вимагає наявності істотних фінансових ресурсів. 

У залежності від призначення холдинги підрозділяються на звичайні і фінансові (фінансово-
інвестиційні). Звичайний холдинг має право розпоряджатися активами компаній з обмеженою 
відповідальністю, придбати частки у фондах спільних вкладень, облігації й інші фінансові інструменти, 
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володіти інтелектуальною власністю, надаючи її в користування за допомогою ліцензування, давати кредити, 
авансувати діяльність компаній, які мають інвестиції холдингу, розміщувати свої кошти на депозитах у 
фінансових установах, брати кредити, випускати облігації. Холдинговим компаніям, як правило, заборонено 
володіти землею і будинками (за винятком їх прямих потреб), здійснювати торгову або виробничу діяльність. 

Фінансовий холдинг має також право здійснювати деякі банківські операції, надавати кредити і гарантії, 
здійснювати факторінг боргів для компаній, що входять у групу. 

Холдинги створюються у сприятливому економічному і правовому середовищі. Найбільш важливою і 
привабливою для бізнесменів є наявність угоди про усунення  подвійного оподатковування і режим 
оподатковування холдингів на території країни реєстрації.[ Горбунов А. Р. Дочерние фирмы, филиалы 
холдинги: организационные структуры, консолидированный баланс, налоговое планирование . ЭКСПРЕСС, 
ИНК.-2006.] 

До традиційно холдингових країн відносяться Нідерланди, Швейцарія, Люксембург. Нідерландські 
холдинги дозволяють значно знизити втрати при переведенні дивідендів з однієї країни в іншу за рахунок 
низького оподаткування дивідендів, тобто додаткові податки не стягуються. Доходи від володіння закордонною 
нерухомістю звільняються від прибуткового податку на корпорації. Швейцарія - друга після Нідерландів 
холдингова юрисдикція. Її сприятлива відмінна риса - відсутність вимоги обов'язкового оподаткування 
переведених доходів у країні їхнього походження, можливість переказу дивідендів з "податкових гаваней". У 
цілому умови швейцарської холдингової юрисдикції вважаються менш сприятливими, ніж нідерландської.  

Дуже привабливим для ухилення від оподатковування є створення в офшорних зонах судновласницької 
компанії. Сьогодні дедвейт флоту компаній, зареєстрованих в офшорних зонах, складає третину світового. 
Багаторазове зростання флоту країн відкритої юрисдикції за останні роки здійснилося і за рахунок флоту 
колишнього СРСР.[ Балашов К. Офшорный бизнес за рубежом и в России. М.- 2005.] Судновласник, 
реєструючи судновласницьку компанію в офшорній юрисдикції, отримує можливість знизити податкові 
платежі, встановити більш тривалий робочий день і призначити більш низьку заробітну плату.  

Офшорна приписка не завжди є повною гарантією звільнення від податків в інших країнах, що мають 
своє тлумачення поняття резидентності для цілей оподатковування. що може розглядатися як елемент 
"антиофшорного законодавства". У світовій практиці оподатковування судів діє ряд факторів, що включають 
крім місця приписки, наявність договорів про запобігання подвійного оподатковування (між країною приписки 
і країною походження акціонерів, а також між країною приписки і країною здійснення бізнесу), наявність 
сприятливого законодавства в країні походження акціонерів. Так, не всяка компанія, зареєстрована  "податковій 
гавані", зможе використовувати свої переваги, якщо вона здійснює бізнес зі США. Відповідно до акту про 
податкову реформу 1986 р. нерезиденти США, що одержують доход від використання, наймання, чи агенти 
судна в зв'язку з транспортуванням вантажів чи пасажирів між США й іншою країною в цілому, в 
американських водах повинні сплатити по чотирьох відсотковій ставці. Податок сплачується з 50% доходів, 
отриманих у такий спосіб (100% - у випадку операцій тільки в територіальних водах США). 

Можна виділити цілий ряд факторів, що визначають ефективність функціонування офшорних зон.[ 
Шеховцов Н. География офшорных зон мира. Диссертационная работа на соискание степени кандидата 
географических наук, МГУ, 2006.] 

Традиційно всіма іноземними інвесторами цінується політична й економічна стабільність території. 
Цей фактор виступає одним з основних, а політична нестабільність і яскраво виражене економічне 
неблагополуччя перешкоджають виходу багатьох країн, що розвиваються, і територій у лідери світового 
офшорного бізнесу. Стабільна політико-економічна ситуація в країні є додатковою гарантією для власників  
працюючих в «офшорі» компаній від раптових змін у діловому та податковому кліматі особливої зони, від 
тимчасової чи остаточної втрати можливості ведення  ділових операцій і коштів. 

Важливою характеристикою ділового клімату країни в цілому, що надає додаткову привабливість 
офшорній зоні, є наявність сучасного і чіткого корпоративного законодавства. Для серйозного інвестора цей 
фактор може виявитися навіть більш значимим, ніж обсяг передбачених для компанії пільг, оскільки забезпечує 
загальну «прозорість» ділового середовища і передбачуваність дій економічних суб'єктів. 

До кількості вимог, що пред'являють до законодавчої бази діяльності компаній, можна віднести і 
присутність строгих норм, що охороняють комерційну і банківську таємницю.[Гарасюк О. А. Правові основи 
діяльності офшорів в окремих країнах світу//Регіональні перспективи. – 2000.- № 1(8).- С. 66-69.] Ця вимога 
продиктована жорсткою конкуренцією на світовому ринку товарів і послуг. 

Найважливішою умовою формування центру офшорного бізнесу залишається система податкових пільг 
для потенційних партнерів і інвесторів, що лежить в основі офшорного бізнесу як такого. Кількість, масштаб 
податкових пільг і порядок їхнього  одержання (включаючи перелік видів ділової активності, для яких 
передбачені пільги) в значній мірі впливають на характер розвитку таких фінансових центрів. 

Потім слід розглянути умови реєстрації і поточної діяльності компанії. Основні з них — мінімальний 
оплачений капітал, розмір щорічних офіційних зборів і інших витрат по обслуговуванню компанії. 

Варто врахувати вимоги даної юрисдикції до мінімальної кількості і національності власників,  
директорів і секретаря компанії, вимоги щодо місця і порядку проведення зборів акціонерів і рад директорів. В 
більшості юрисдикцій ці процедури гранично спрощені. Якщо закон вимагає проведення регулярних загальних 
зборів, то «бути присутнім» на них (а також на радах директорів) можна завдяки засобам зв'язку. 
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Особливе значення має оцінка умов для стабільного керування компанією. Керування повинне 
відрізнятись надійністю і простотою. Велику роль відіграють якість послуг зв'язку, часовий пояс, транспортна  
доступність території. 

Створення офшорного фінансового центру розпочинається, коли територія уже має у своєму 
розпорядженні мінімально необхідну інфраструктуру, її формування відбувається поступово і стимулюється 
також міжнародним туризмом, що  входить у число провідних галузей господарства в більшості офшорних зон. 

Майже всі офшорні зони, що роблять комплексні фінансові послуги, являють собою невеликі держави 
(здебільшого острівні), територіальне вигідно розташовані відносно найбільших центрів світового 
господарства. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.  
Офшорні юрисдикції відрізняються деталями законодавства про юридичних осіб. В багатьох 

юрисдикціях є кілька варіантів організаційних форм офшорного бізнесу. В ході вибору потенційної юрисдикції 
для створення офшорної фірми необхідно звернути увага на наступні моменти. Насамперед  необхідно  
встановити  можливості, пов'язані з номінальним володінням чи випуском акцій на пред'явника. 

На сьогодні у світі нараховується приблизно 3 млн. офшорних компаній, починаючи з 1985 року 
багатьма представниками міжнародних ділових і фінансових кіл відзначається швидке зростання популярності 
офшорних центрів в усьому світі як серед юридичних, так і серед фізичних осіб. Починаючи із середини 90-х 
років особливою рисою цього процесу стає популярність офшорних центрів не тільки перед простих іноземних 
громадян, але і серед великих зарубіжних компаній.  

Офшорні зони Карибського басейну (Багамські, Кайманові острова  та інші) в основному працюють з 
північноамериканськими компаніями, через них проходять фінансові потоки між США і Західною Європою.[ 
Семенов Г. Развитие свободных и офшорных зон.- Российский экономический журнал, 2005, № 11, с. 34-44.; 
Васильев Л. СЕЗ: мифы и действительность.- Биржевие ведемости, 2006, № 1-2, с.8] Невеликі держави Західної 
Європи є «офшорами» - агентами  країн-лідерів даного регіону (на островах Мен, Гернсі, Джерсі діють 
головним чином британські компанії, а Люксембург працює з компаніями із найбільших держав 
континентальної Європи). За таким же принципом Сінгапур опосередковує з фінансово-банківським центром 
торгово-економічного угруповання МЕРКОСУР, що  зараз досить динамічно розвивається, а через Бахрейн 
здійснюється багато операцій  країнами-експортерами нафти Перської затоки. 

Вибір безпосереднього місцезнаходження компанії став все менше залежати від розташування 
необхідних для неї ресурсів.[Дэниелс Дж., Д.., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среде и деловие 
операции. Пер. с англ., 6-е изд., - М: Дело, 2005. – 784с] З'явилося безліч схем найбільш сприятливого 
розміщення бізнесу в країнах, де можлива мінімізація чи навіть повний відхід від оподаткування. Внаслідок 
цього значно деформуються торгові і інвестиційні потоки, послаблюється можливість податкових відомств 
окремих держав у зборі необхідної кількості податків.  

Це сприяє також негативній зміні структури податкової бази держав у бік більшого оподатковування 
споживання, а не доходів. Платники податків, що реєструються в офшорних центрах, прагнуть одержати 
виграш від високого рівня розвитку сектору суспільних послуг у країні свого походження, відмовляючись при 
цьому від участі в його фінансуванні. Саме в цьому і полягає один з негативних ефектів глобалізації і зрослої 
взаємозалежності національних податкових систем.[Геппер Дж. Практическая энциклопедия международного 
налавого и финансового планирования. – М.: Инфра- М – 2006.-ХІІ.] 

 
РЕЗЮМЕ 
В науковій статті проаналізовані основні офшорні юрисдикції світу, також проаналізовано та розроблено 
критерії оптимального вибору офшора з урахуванням економічної сутності. 
РЕЗЮМЕ 
В научной статье проанализированные основные оффшорные юрисдикции мира, также проанализировано и 
разработаны критерии оптимального выбора оффшора с учетом экономической сущности. 
SUMMARY 
In the research paper examined the basic types of world offshore jurisdictions, moreover analyzed and research  optimal 
choice criteria of offshore territory taking into consideration economical nature. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ТА ЙОГО НОРМАТИВНА 

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ В ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
 
О.В. Кульчицька, здобувач кафедри конституційного та міжнародного права Київський національний 
університет внутрішніх справ  ⋅  

 
Демократичні суспільства потребують чіткого законодавчого регулювання різних сфер з метою 

регламентації діяльності різноманітних суспільних верств, груп, інституцій та відносин між ними. Крім того, 
зміни у глобальному та національному масштабах, суспільний прогрес та багато інших чинників вимагають 
постійного перегляду законодавчих положень для приведення їх у відповідність з новими умовами. Головна 
роль у цьому процесі належить парламентам, що виступають рушійною силою таких змін. 

Ключове місце у структурах парламентів країн з демократичним політичним режимом належить 
депутатським фракціям. Фракції у різноманітних формах існують у політичному житті багатьох країн світу. 
Фракції або парламентські групи є важливими органами прийняття рішень у парламентському процесі, 
визнаними юридично майже в усіх країнах світу.  

Важливими для правової науки є дослідити розвиток та сучасну інтерпретацію понять депутатська 
фракція, депутатська група, депутатське об’єднання, а також проаналізувати зарубіжний досвід щодо 
врегулювання відносин, які виникають в напрямі діяльності парламентських депутатських фракцій. 

Нормативне регулювання правового статусу парламентських фракцій у різних країнах світу вивчалося 
багатьма вченими. Вагомий внесок у дослідження цієї тематики зробили, зокрема Кривенко Л.Т., Керимов 
А.Д., Лапаева В.В., Нисневич Ю.А., Селіванов В.М., Скакун О.Ф., Табачник Д.В., Топалова С.О., Тодика Ю.М., 
Шемшученко Ю.С. та ін. 

Зокрема, як відзначає А.Козлов, у жодному із двопалатних парламентів світу немає фракцій і груп, які 
поєднували б депутатів двох палат, наприклад Бундестагу й Бундесрату ФРН Національних Зборів і Сенату 
Франції, Палати депутатів і Сенату Італії й т.п. [1] 

В.Пігенко говорить про те, що конституції або регламенти чи інші нормативно–правові документи 
парламентів світу надають певні повноваження політичним/неполітичним організаціям у межах парламентів, 
які мають велике значення для ефективної діяльності окремих членів під час організації та виконання ними 
парламентської роботи. [2] 

К. Шьонберґер стверджує, що Конституція Португалії не тільки закріплює право депутатів утворювати 
парламентські групи й принцип пропорційного представництва останніх в органах парламенту, але й докладно 
регламентує коло їхніх повноважень, надаючи право встановлювати порядок денний, певну кількість засідань 
палати; вносити пропозиції про скликання парламенту; вимагати створення парламентських комісій з 
розслідування; виступати з ініціативою відкриття загальнополітичних дискусій (ст. 180). [3] 

Досліджуючи правовий статус Європейського парламенту Гробова В.П. вказує на те, що в 
Європейському парламенті фракції утворилися вже в той час, коли він складався з делегатів від парламентів 
країн – членів Європейського Союзу. [4] 

При цьому, слід відмітити, що деякі фракції стали осередками європейських партій. Але вони не 
замінили повністю національно зорієнтовані органи волевиявлення в Європейському парламенті, хоча в цьому 
випадку мова йде переважно про підрозділи фракцій. Також і після перших прямих виборів до Європейського 
парламенту формування думки відбувалося частково у фракціях, частково у сформованих за національною 
належністю групах депутатів. Ця конкуренція є вирішальною причиною не такого сильного прив’язування 
депутатів Європейського парламенту до їх фракцій, як у національних парламентах; принаймні впливовість 
фракцій в Європейському парламенті до цього часу була не настільки сильно вираженою. 

На думку Ручке Ґ., цим пояснюється і можливість для депутатів Європейського парламенту шукати і 
знаходити для своїх ініціатив прибічників поза межами своїх фракцій. [5] Крім того, як відмічає Маклаков В.В., 
в першому прямо обраному Європейському парламенті працювало сім фракцій, які частково містили в собі – 
національні підгрупи, а частково самі були сформовані за національною ознакою. Другий прямо обраний 
Європейський парламент складався з восьми фракцій. [6] 

                                                           
© Кульчицька О.В., 2009 
1 Швайцер К. Депутат в парламентській системі уряду ФРН / Швайцер К.–Опладен, 1979. – с. 78 
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В свою чергу, хотілося б доповнити, що у 3–му виборчому періоді їх кількість зросла до десяти. 
Правовою основою діяльності фракцій є стаття 26 Порядку роботи Європейського парламенту. Відповідно до 
статті 27 цього Порядку позафракційні депутати загалом розглядаються як представники окремої фракції. 

Разом з цим, слід зазначити, що науково–теоретичне розроблення окресленої проблематики, зокрема 
дослідження зарубіжного досвіду врегулювання діяльності парламентських депутатських фракцій потребує 
подальшого опрацювання. 

Метою даної статті є проаналізувати зарубіжний досвід щодо врегулювання відносин, які виникають в 
напрямі діяльності парламентських депутатських фракцій. 

Як свідчить світова практика, реальне функціонування парламентського механізму засновано на 
існуванні в парламенті утворених, як правило, політичними партіями, фракцій депутатів, хоча саме їх 
розуміння, принципи утворення та діяльності істотно різняться. 

“В сучасних парламентах різних держав офіційно такі об’єднання мають різні назви: у Німеччині, 
Іспанії – “фракції”, в Австрії та Польщі – “клуби”, у Франції” [1] та Італії – “парламентські групи” [2], в Швеції – 
“партійні групи”. [3] У Конституції Португалії ці питання регламентуються докладніше. Вона містить ст. 183 
“Парламентські групи”, де визначено головні напрями їхньої діяльності і права. У Швейцарії питання 
організації і діяльності парламентських фракцій врегульовано у спеціальному законі. 

По–різному вирішуються й питання, що стосуються чисельності депутатських об’єднань. У більшості 
парламентів встановлена мінімальна квота депутатів, необхідна для створення фракцій або груп, іноді вона 
виражається у відсотковому відношенні до загальної чисельності депутатів і т.п. 

У нових незалежних державах, де стабільні партійні системи ще не склалися, структуризація в 
парламенті відбувається не тільки на фракційних, а й на групових засадах. Депутатські групи тут можуть 
формуватися за регіональними, професійними та іншими груповими ознаками чи уподобаннями. 

У демократичних країнах процес, за допомогою якого парламент приймає певні рішення, має 
визначальне значення для їх легітимізації у суспільстві. Представницький характер парламенту означає, що для 
реалізації представництва інтересів відповідних соціальних груп у законодавчому органі парламентські 
рішення повинні визнаватися більшістю цих груп. 

“У Німеччині, наприклад, фракціями є об’єднання депутатів Бундестагу, що включають не менш 5% 
його членів (34 депутата), що належать до однієї й тій ж партії, або до таких партій, які, мають політичні цілі 
того самого напрямку, у жодній із земель не перебувають в опозиції один до другого. Бажаючі об’єднатися 
члени Бундестагу, що належать до різних партій або, якщо їх кількість не досягає мінімально необхідної для 
утворення фракції, можуть бути визнані групою. При цьому депутатські групи мають набагато менше прав у 
порівнянні із фракціями. Це стосується, насамперед, кількості місць і голосів у комітетах, а також внесення 
пропозицій з питань законодавчої діяльності”. [4] 

У Сполучених штатах Америки Конституція США не згадує партій і не передбачає організації палат 
Конгресу на партійній основі. Вона передбачає лише головуючих Палати представників і Сенату, дозволяючи 
членам Палати обирати спікера, а віце–президентові — головувати у Сенаті. Інші посади та партійні комітети 
були результатом розвитку практики Конгресу – функції лідерів на пленарних засіданнях у 19–му столітті, 
партійні комітети та обговорення напрямків діяльності на початку 20–го століття, інститут партійних 
організаторів з 1930–х років. Навіть попри те, що американські політичні партії були засновані як засіб 
спрощення державного управління, ті самі сили, що породили їх, сприяли також обмеженню їхнього впливу. 
Найістотнішим наслідком федеральної форми правління для американської партійної системи є те, що замість 
однієї загальнодержавної двопартійної системи ця країна має п’ятдесят партійних систем штатів. 

У США було розроблено концепцію партії як керівної наради. Модель наради дозволяє партіям, по–
перше, бути здатними розробляти програми, які вони зобов’язуються виконувати, і, по–друге, мати достатню 
внутрішню згуртованість для забезпечення виконання своїх програм. Організації з чітко визначеними 
функціями існують на різних рівнях, бо цього вимагає закон, а не потреби партії. Правове регулювання, що 
розвинулося на основі конституції, позбавляє партії права формальних фракцій. Закон сприяв децентралізації 
партій. Зокрема, більшість правових норм, що стосуються партій, походять від законів штатів. 

Основними фракціями, які можна виокремити у політичних партіях Сполучених Штатів Америки, 
сьогодні є такі, що опираються на законодавство, або є ідеологічними внутріпартійними організаціями. 
Політичні партії у США нині не дають прикладів високо розвинених фракцій. Формальні партійні фракції у 
Сполучених Штатах існують в інший спосіб, ніж в інших політичних системах. Оскільки плюралістичні партії 
США не є надто заідеологізованими і не представляють якийсь єдиний інтерес, їм важко зберігати жорстку 
фракційність впродовж тривалого часу. В США, на відміну від інших демократичних країн Заходу, політичні 
коаліції дуже складні для великої кількості різних груп, які діляться або зливаються з метою формування 
тимчасових або довготривалих альянсів. 
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Фракції відіграють основну роль у головних політичних змінах Франції, починаючи з 1958 року. З часів 
французької революції політична культура Франції традиційно у деяких випадках мала внаслідок розколів 
фрагментарний характер. Ця фрагментарність тривалий час була причиною партійної фракційності. Різні 
державні інституції часто ще більше заохочували до розвитку фракцій. 

У французькому парламенті існують дві робочі структури: політичні групи, які, здебільшого, 
створюються на основі політичних партій, і постійні комісії. У Національних зборах парламентська група 
повинна складатися принаймні з двадцяти членів. У Сенаті групі потрібно мати тільки п’ятнадцять членів. 
Політичні групи створюються шляхом подання голові Зборів (у Сенаті – голові Сенату) заяви, яка підписана 
всіма членами групи і включає погоджені ними принципи, якими вони керуватимуться. Великі політичні групи, 
які займають усе важливіше місце в обох палатах, для утворення робочих структур і встановлення процедур 
палат, вдаються до принципу пропорційного представництва. Голови груп мають особливі прерогативи, і не 
тільки тому, що вони є за посадою членами наради голів, яка визначає порядок денний парламенту, але й тому, 
що можуть втручатися у перебіг сесії, наприклад, можуть просити встановити терміни розгляду питань на 
засіданні або вимагати відкритого голосування. Дисципліна, яка щораз більше зміцнюється в групах, є 
важливим чинником політичного функціонування парламенту, особливо через те, що кількість індивідуальних 
ініціатив депутатів та сенаторів зменшується.  

В Італії фундаментом демократії є партії. На інституційному і парламентському рівні вплив партій 
забезпечується завдяки парламентським групам, чиє існування, певною мірою, визнане Конституцією. За 
регламентами Сенату і Палати депутатів кожен сенатор та депутат належить до однієї з парламентських груп. 
Багато рішень приймається більшістю завдяки різкому поділу на партійні фракції – вони є основними 
елементами процесу вироблення партією політичних рішень. Конкуруючи за контроль над відповідними 
посадами, фракції таким чином впливають на поведінку тих, хто перебуває при владі. У перші дні роботи 
законодавчого органу нового скликання сенатори й депутати повинні заявити, до якої групи вони мають намір 
належати. Вірність кожного члена Парламенту певній групі необхідна для того, щоб палата була спроможна 
здійснювати іншу свою діяльність. Здебільшого, політична партія і парламентська група збігаються (за 
винятком “змішаних груп”), хоч такий збіг не є обов’язковим, оскільки депутати вільні приєднуватися до групи, 
що відповідає їхнім уподобанням, або переходити з однієї групи до іншої за час повноважень даного 
законодавчого органу, залишаючись при цьому членами Парламенту. У парламентський групі повинно бути 
принаймні десять сенаторів та двадцять депутатів. Канцелярія голови може дозволити зменшити ці чисельні 
показники, але тільки тоді, коли група представляє загальнонаціональну партію. Парламентські групи є 
основою формування майже всіх складових органів зборів, де вони представлені відповідно до своєї 
чисельності. Нарада лідерів груп скликається через регулярні інтервали головою зборів для планування 
законодавчого процесу. 

Через відсутність в італійський політичній системі парламентського партійного організатора і лідерів 
більшості й меншості, за дисципліну груп відповідає виконавча рада. Виконавча рада керує роботою окремих 
депутатів, зобов’язуючи їх до виконання правил, встановлених їхніми відповідними статутними нормами, 
особливо стосовно голосування (за винятком випадків, які стосуються моральних, етичних питань та сумління). 
Цей принцип дисципліни партійних груп контрастує зі Статтею 67 Конституції, яка обумовлює, що “кожен 
член Парламенту представляє націю і виконує свої обов’язки без примусу з боку мандату”. Звернення, штрафи 
та осуди, які можуть бути висунені проти “непокірних” членів Парламенту, щонайбільше змусять їх перейти до 
іншої групи (а якщо це необхідно, то й до іншої партії). 

В Японії від свого створення у 1955 році і до провалу на виборах 1993 року Ліберально–демократична 
партія (ЛДП) Японії посідала панівне становище у політичному житті країни. Кожний уряд очолювався ЛДП, 
посада голови партії стала синонімом поста прем’єр–міністра. Фракції ЛДП були незалежними від формальної 
структури правлячої партії Японії, але відігравали вирішальну роль серед її рушійних сил. Це були 
напівпостійні угруповання членів парламенту зі своєю власною історією і традиціями, що відрізнялися від 
історії та традицій власне партії — органу, який слугував ареною їхньої діяльності в умовах взаємної 
конкуренції. Кожна фракція була для своїх членів центром лояльності, місцем розподілу коштів, механізмом 
більш–менш законного збільшення політичних переваг партійного лідера в середині партії (і його підлеглих, 
якщо лідер не вважав, що це шкодить його інтересам) і угрупованням зі своїм постійним приміщенням і 
адміністративним апаратом.  

Таким чином, проаналізувавши зарубіжний досвід щодо врегулювання відносин, які виникають в 
напрямі діяльності парламентських депутатських фракцій, слід зробити висновок, що в Сполучених Штатах 
Америки фракції існують в формі політичних коаліцій, наради членів легіслатури, що належать до однієї партії, 
внутрішнього регулювання не спостерігається, фракцій практично не існує, що пояснюється несприятливою 
політичною системою. У Франції існують формально організовані й структуровані, традиційно дуже сильні 
фракції, чітко визначена структура та дисципліна, сильні лідери, сприятлива політична система, жодних 
правових чи конституційних обмежень. У Німеччині існують дуже формальні та сильні фракції, особливо на 
місцевому рівні, які характеризуються високою мірою і структуровані з представництвом на місцевому та 
державному рівнях, чому сприяє політична система, традиційна фракційність у парламенті та відсутність 
правових чи конституційних обмежень. В Італії існують традиційно дуже добре організовані фракції з великим 
впливом у різних регіонах, з добре визначеною ієрархічною структурою та дисципліною, діяльність яких 
ґрунтується на політичних, ідеологічних та економічних засадах, цьому сприяє й політична система, де партії 
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цілком домінують у політичному житті і прийнятті урядових рішень. В Японії працюють високо організовані та 
структуровані фракції, які контролюють політичні призначення в уряді та високі партійні посади, 
характеризуються ієрархічною організацією із жорсткою дисципліною та обов’язковим дотриманням 
політичної лінії, при цьому політична система спирається радше на фракції, ніж на партії, тобто, в Японії 
фракції є політичною основою організації об’єднань та партії. 

В Україні формування та принципи діяльності депутатських фракцій визначено у Регламенті Верховної 
Ради України. Козінцев І., аналізуючи проблеми становлення та розвитку українського парламентаризму робить 
висновок, відповідно до якого, сучасному етапу розвитку українського парламентаризму, коли центр прийняття 
рішень перемістився у фракції та змінилися форми законотворчого процесу, що найбільше відповідає саме 
організація роботи Центральної Ради, яка від початку будувалася на партійно–фракційній основі. Цей принцип 
був домінуючим як у період Української держави гетьмана Скоропадського, так і “другої” УНР в особі 
Директорії. [1] 

При цьому, викладене свідчить про необхідність узагальнення і глибокого аналізу нагромадженого 
теоретичного та практичного матеріалу, оцінки окремих тенденцій і обґрунтування на цій основі в подальшому 
проблем, пов’язаних з дослідженням статусу парламентських фракцій, зокрема щодо визначення поняття та 
принципів статусу депутатських фракцій у Верховній Раді України.  
 
РЕЗЮМЕ 
Досліджено зарубіжний досвід діяльності парламентських депутатських фракцій. Визначено особливості 
діяльності фракції Сполучених Штатах Америки, Франції, Німеччини, Італії, Японії. Доведена необхідність 
вирішення проблем принципів статусу депутатських фракцій у Верховній Раді України.  
РЕЗЮМЕ 
Исследован зарубежный опыт деятельности парламентских депутатских фракций. Определены особенности 
деятельности фракций Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Италии, Японии. Доказана 
необходимость решения проблем принципов статуса депутатских фракций в Верховной Раде Украины. 
SUMMARY 
There had been researched the parliamentary deputy fractions activity foreign experience. Defined the peculiarities of 
fractions activities in the United States of America, France, Germany, Italy and Japan. The author proved the necessity 
in solving out the deputy fraction principles problem in Verkhovna Rada of Ukraine. 
 

 
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ ЗА 

НЕЗАКОННІ ДІЇ З ПРОГРАМНИМИ ТА ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ 
 
Т.В. Міхайліна, ДонНУ  ⋅  

 
За останні десятиріччя у житті світового співтовариства відбулися значні зміни, оскільки сучасний етап 

розвитку виробничих сил пов’язаний з широким впровадженням комп’ютерних технологій у такі сфери 
життєдіяльності суспільства, як освіта, наука, державне управління, фінанси, космос, авіація, охорона здоров’я. 
Як результат, спрощується доступ до інформації, прискорюються процеси обробки інформаційних масивів, за 
допомогою комп’ютерної техніки виникає можливість вирішувати все більш складні завдання та отримувати 
більш точні результати. Однак, розвиток науки та техніки, крім позитивного впливу на суспільство, здійснює 
значний негативний вплив на криміногенну обстановку та на стан злочинності, тому що науково-технічним 
прогресом було зумовлено появу наймолодшого виду злочинної діяльності, а саме, незаконних дій з 
програмними та технічними засобами. Перші факти таких злочинів було виявлено на початку 70-х років у 
США. Причому їх показники мають тенденцію до невпинного щорічного зростання майже в усіх країнах світу. 
Це свідчить про значну суспільну небезпечність таких злочинних посягань, а отже, про необхідність їх 
своєчасного виявлення, ефективного розслідування та дієвого попередження. Боротьба з незаконними діями з 
програмними та технічними засобами, а також їх попередження неможливі без застосування такого інституту 
кримінального права, як покарання, що і обумовлює актуальність обраної теми дослідження. 

Об’єктом дослідження даної роботи виступає система покарань, що встановлюються Кримінальним 
кодексом України за незаконні дії з програмними та технічними засобами. Метою, відповідно, можна назвати 
вдосконалення як загальної системи покарань за вказані протиправні посягання, так і розробку принципів 
призначення окремих видів покарання у разі вчинення незаконних дій з програмними та технічними засобами.   

Якщо проаналізувати систему покарань, які встановлюються у санкціях норм Особливої частини КК 
України, що регламентують кримінальну відповідальність за незаконні дії з програмними та технічними 
засобами, то можна дійти висновку, що найпоширенішими видами покарання за вказані злочинні прояви є: 
штраф (ч.1 ст.361; ч.1 ст.361-1; ч.1 ст.361-2; ч.1 ст.362; ст.363; ч.1 ст.363-1); позбавлення волі (ч.ч.1, 2 ст.361; 
ч.ч.1, 2 ст.361-1; ч.ч.1, 2 ст.361-2; ч.ч.2, 3 ст.362; ч.2 ст.363-1); обмеження волі (ч.1 ст.361; ст.363; ч.1, 2 ст.363-
                                                           
1 Козінцев І. У добу Центральної Ради:  [Державотворення] / Козінцев І. // Юридичний вісник України. – 1997. – 
3–9 квіт.(№ 14). – С. 7. 
© Міхайліна Т.В., 2009 
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1); виправні роботи (ч.1 ст.361-1; ч.1 ст.362), які нерідко супроводжуються додатковим покаранням у вигляді 
позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю (ч.ч.1, 2 ст.361; ч.ч.2, 3 ст.362; 
ст.363; ч.2 ст.363-1) або конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено 
несанкціоноване втручання у роботу ЕОМ, автоматизованої системи, комп’ютерної мережі (несанкціоноване 
копіювання, перехоплення, блокування інформації, що оброблюється в ЕОМ; несанкціоноване масове 
розповсюдження повідомлень електрозв'язку), які є власністю винної особи (ч.1, 2 ст.361; ч.ч.1, 2 ст.361-1; 
ч.ч.1, 2 ст.361-2; ч.ч.1, 2, 3 ст.362; ч.2 ст.363-1). 

Тепер перейдімо до доцільності застосування кожного окремого з перелічених видів покарань за 
незаконні дії з програмними та технічними засобами.  

Штраф являє собою досить ефективний вид покарання у разі вчинення злочинів невеликої та середньої 
тяжкості. Зокрема, В.О.Попрас висловлює думку, з якою складно не погодитись, що штраф як вид покарання в 
принципі може встановлюватися тільки в санкціях за злочини невеликої або середньої тяжкості, причому 
стосовно останніх його встановлення має бути узгоджене з формою вини, з якою вчиняються такі злочини, та 
розміром передбаченого в санкції покарання у виді позбавлення волі [1, с.6]. Враховуючи ступінь та форму 
вини, мотиви незаконних дій з програмними та технічними засобами, а також спричинення ними переважно 
матеріальних збитків у діяннях, де правовою нормою передбачається наявність наслідків, згадування штрафу у 
санкціях частини першої усіх статей розділу без винятку видається цілком обґрунтованим. Межі покарання (від 
500 до 1000; або від 600 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) законодавцем також 
встановлено правильно, якщо мова йде про повнолітніх осіб. Щодо неповнолітніх призначення штрафу 
виявляється повністю недоцільним, оскільки штраф, як і обов’язок відшкодувати заподіяну матеріальну шкоду, 
у такому віці як покарання взагалі не сприймається, а отже, і не виконує своїх функцій (особливо, коли тягар 
матеріальної відповідальності приймають на себе батьки або опікуни неповнолітнього). Хоча у країнах 
правової сім’ї пострадянського права, у тому числі в Україні, штраф традиційно виступає одним з найбільш 
застосовуваних до неповнолітніх покарань (після позбавлення волі). 

Позбавлення волі є одним з найпоширеніших покарань у разі вчинення незаконних дій з програмними та 
технічними засобами. Майже усі норми Розділу XVI КК України (крім ч.1 ст.362; ст.363 та ч.1 ст.363-1) 
включають його у перелік можливих наслідків вчинення діяння. Це пояснюється, передусім, тим, що  тривалий 
час в кримінальній політиці держави пануючою була концепція, відповідно до якої розширення застосування 
покарання у виді позбавлення волі в його найсуворіших формах здатне позитивно вплинути на зниження рівня 
злочинності, а також те, що подібні переконання дотепер існують серед значної частини населення і навіть 
серед працівників судових і правоохоронних органів.  Окремі науковці у системі заходів протидії злочинності 
також найефективнішими покараннями називають позбавлення волі та обмеження волі [2, с.13], а отже 
наголошують на необхідності підвищення суворості кари за вчинення злочину. Можливо, така позиція є 
виправданою по відношенню до осіб, які вчинили умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини проти життя і 
здоров’я, а також повторно чи за попередньою змовою у складі групи (злочинної організації). У разі ж 
вчинення протиправного діяння вперше (за умови, що злочин не посягає на вказані вище цінності), в одиночку, 
такі суворі заходи кримінального впливу навряд чи є доцільними. На сучасному етапі одним із наслідків 
концепції суворого покарання в нашій країні є традиційно висока питома вага покарання у вигляді позбавлення 
волі (понад 30%) і один з найвищих у світі показників числа засуджених до цього заходу з розрахунку на 100 
тис. населення. У зв'язку з цим робиться висновок про недостатню ефективність цього виду покарання і 
необхідність перегляду кримінальної політики держави у бік її послідовного пом'якшення [3, с.9-10]. Тобто, 
якщо кваліфікація незаконних дій з програмними та технічними засобами здійснюється за ч.ч.1 ст.ст. 361–363-
1, з урахуванням специфіки даної групи правопорушень, позбавлення та обмеження волі саме через їх значну 
суворість не лише не виконають функцій та мети, які покладаються на покарання, а лише посилять 
антисоціальні схильності особи. З цього випливає доцільність призначення покарання у вигляді позбавлення чи 
обмеження волі за злочини даної категорії лише з матеріальним складом, і за наявності лише тяжких наслідків, 
коли незаконні дії з програмними та технічними засобами призвели до загибелі людей, тяжких тілесних 
ушкоджень (що може статися при незаконному втручанні у роботу ЕОМ, автоматизованої системи, 
комп’ютерної мережі, а також при розповсюдженні шкідливих програм для ЕОМ, які суттєво порушують їх 
нормальну роботу), спричинення паніки або масових заворушень. 

І навіть у разі спричинення перелічених негативних наслідків необхідно зважати на усі обставини 
вчинення злочину, а особливо, – на форму вини, бо встановлювати однакову міру покарання як за умисні, так і 
за необережні незаконні дії з програмними та технічними засобами, є повністю невиправданим. У процесі 
встановлення кримінальної караності діянь, пов’язаних із незаконним застосуванням засобів комп’ютерної 
техніки, необхідно ширше використовувати такі криміналізаційні критерії, як спосіб втручання в роботу ЕОМ; 
характер порушення правил їх експлуатації; категорію знищеної, перекрученої, модифікованої чи блокованої 
машинної інформації; особливості стану суб’єкту в момент вчинення посягання, його поведінку після скоєння 
злочину, відмінні риси ситуації. Це дозволить врахувати людський чинник при кваліфікації необережних 
незаконних дій з програмними та технічними засобами, які мають місце дуже часто. До того ж, навіть за 
наявності умислу щодо діяння, порушник далеко не завжди бажає настання наслідків і часто навіть не 
усвідомлює можливість їх настання (хоча повинен передбачати, враховуючи певний рівень технічних знань та 
навичок).  
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Необхідність обов’язкового врахування необережної форми вини пов’язана з тим, що дуже часто 
порушник не може у повній мірі уявити собі наслідки своєї діяльності. При вчиненні незаконних дій з 
програмними та технічними засобами  винна особа не завжди вірно представляє цінність машинної інформації, 
а тим більше ланцюгову реакцію, до якої можуть призвести неправомірні дії. До того ж, одні й ті ж самі дії 
тягнуть різні наслідки при різному стані ЕОМ, автоматизованої системи чи комп’ютерної мережі, а саме: 
завантаження системи; ступінь надійності та захищеності; зв’язок з іншими системами. Таким чином, потребує 
вирішення проблема відмежування та криміналізації необережного діяння, що пов’язано з підвищеною 
складністю та прихованістю процесів, які відбуваються в ЕОМ, їх системах та мережах, а також призначення 
покарання та встановлення його міри для необережних незаконних дій з програмними та технічними засобами. 
Деякі автори вважають можливим встановлення однакового виду та майже однакової міри покарання за умисні 
та необережні інформаційні правопорушення, в тому числі застосування позбавлення волі. Наприклад, як 
вважає Е.М.Щербина, найвища міра покарання для осіб, що вчинили незаконні дії з програмними та 
технічними засобами з необережності, не повинна перевищувати вісім років позбавлення волі [4, с.16].  Але 
вбачається, що застосування позбавлення волі щодо необережних комп’ютерних злочинів (навіть у разі 
спричинення ними тяжких наслідків) взагалі недоцільно, що обумовлюється особливостями роботи кожної 
окремої автоматизованої системи, комп’ютерної мережі, які правопорушник частіше за все не може 
передбачити. 

За наявності ж у діях особи кваліфікованого складу незаконних дій з програмними та технічними 
засобами, як то скоєння діяння у складі групи (злочинної організації); повторно, що свідчить про стійкість 
злочинних намірів; спричинення збитків в особливо великих розмірах, то в такому разі застосування 
позбавлення волі за незаконні дії з програмними та технічними засобами є цілком виправданим.  

Окрему проблему становить призначення позбавлення волі неповнолітнім правопорушникам, особливо у 
разі вчинення ними злочинів, не пов’язаних з порушенням прав на життя, здоров’я, статеву недоторканність. 
Незаконні дії з програмними та технічними засобами не відносяться до категорії тяжких злочинів проти 
зазначених суспільних відносин, тому засоби боротьби з ними повинні бути зовсім іншими, особливо коли 
суб’єкт правозастосовчої діяльності має справу з неповнолітніми особами. Хоча і законодавець, і судді 
дотримуються іншої позиції, що випливає як з аналізу правозастосовчої практики, так і з тексту КК України. 
Для законодавств більшості країн пострадянського простору спільним є встановлення досить суворих мір 
кримінальної відповідальності, у тому числі відносно неповнолітніх. Так, досвід Російської Федерації 
демонструє, що найбільш застосовуваним покаранням до неповнолітніх є саме позбавлення волі, яке стало 
поступово скорочуватись у кількісних показниках лише останнім часом. І зовсім незначну долю складають 
штраф та виправні роботи [5, с.380]. Інші ж покарання до неповнолітніх взагалі не застосовуються. Подібна 
ситуація простежується і в Україні.  

Вказані неузгодженості являють собою значну проблему у світлі необхідності зниження віку 
кримінальної відповідальності за незаконні дії з програмними та технічними засобами до 14-ти років. Але це не 
означає, що зниження віку  відповідальності за дану категорію злочинів є недоцільним. Навпаки, така потреба 
обумовлена тенденціями розвитку інформаційної злочинності, які є спільними для України та інших країн 
світу. Але при зниженні віку відповідальності за злочини, пов’язані з використанням комп’ютерної техніки, до 
чотирнадцяти років, виникає необхідність переосмислення системи покарань, які призначатимуться за такі 
діяння. 

Враховуючи викладене вище, прибічникам суворої кари (у тому числі за незаконні дії з програмними та 
технічними засобами) опонує інша група науковців, які висловлюють думку, що основою правового впливу на 
особу, що скоїла злочин, повинна стати не суворість покарання, а його невідворотність [6, с.9] та адекватність 
покарання вчиненому суспільно небезпечному діянню [7, с.12]. 

З цього випливає, що по відношенню до незаконних дій з програмними та технічними засобами 
найефективнішими та такими, що повністю відповідають ступеню тяжкості даних злочинних посягань, можуть 
стати альтернативні покарання, не пов’язані з позбавленням волі. Покарання, не пов’язані з позбавленням волі, 
сприяють кращій ресоціалізації засудженого і його інтеграції в суспільство, потребують менших матеріальних 
витрат, ведуть до зменшення кількості осіб, які знаходяться на державному утриманні та сприяють розвитку 
процесів гуманізації, що відбуваються в суспільстві. Застосування даних покарань без урахування 
індивідуального профілактично-виховного впливу на засуджених не дозволяє досягнути мети покарання. 
Статистичні дані Державної кримінально-виконавчої служби свідчать, що особи, які перебувають на обліку в 
КВІ, засуджуються за вчинення нового злочину у кількості не більше 1%, а за невиконання ними умов 
відбування покарань у місця позбавлення волі направляється не більше 0,5%. Що стосується рецидивної 
злочинності, то серед осіб, знятих з обліку КВІ, упродовж 3-х років вона не перевищує 8–12%, а серед осіб, 
звільнених з місць позбавлення волі цей показник досягає 35–40%, що підтверджує репрезентованість висновку 
щодо ефективності застосування покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. Покарання у виді виправних 
робіт, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, а також 
заходи профілактично-виховного впливу, за своєю суттю, мають не лише каральний, соціальний, економічний 
зміст, оскільки вони дозволяють засудженому зберігати позитивні сімейні зв'язки, професійні навички та не 
ізолювати його від звичного соціального оточення [8, с.7, 10].  

З новою силою питання пошуку альтернатив позбавленню волі стали обговорюватися на останніх 
конгресах ООН з попередження злочинності і поводження з правопорушниками. 14 грудня 1990 р. резолюцією 
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Генеральної Асамблеї ООН 45/110 був прийнятий основний міжнародно-правовий документ у даній сфері – 
Стандартні мінімальні правила ООН відносно мір, не пов'язаних з тюремним ув’язненням (“Токійські 
правила”). Даний міжнародно-правовий документ, що містить звід основних принципів і рекомендацій щодо 
сприяння використовуванню мір, не пов'язаних з тюремним ув’язненням, а також мінімальні гарантії для осіб, 
відносно яких застосовуються альтернативи позбавленню волі, має рекомендаційний характер і повинен 
застосовуватися з урахуванням політичних, економічних, соціальних і культурних умов кожної конкретної 
країни, а також цілей і задач її системи кримінального правосуддя. Токійські правила рекомендують державам 
регулярно проводити дослідження з проблем  застосування мір, не пов'язаних з тюремним ув’язненням і з 
урахуванням їх результатів планувати і здійснювати відповідні програми щодо широкого впровадження 
альтернативних мір у практику судових і правоохоронних органів. Ряд важливих міжнародно-правових 
документів розроблений в рамках Ради Європи, перш за все рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи № 
R(92) 16 від 19 жовтня 1992 р. “Європейські правила щодо громадських санкцій і заходів”, які покликані стати 
основою для національних законодавчих органів і практиків по застосуванню покарань, не пов'язаних з 
позбавленням волі. На відміну від Токійських правил, Європейські правила містять набагато докладніші 
рекомендації щодо методів роботи виконавчих органів, участі у їхній діяльності громадськості, приватних осіб, 
щодо кадрів і підбору персоналу служб, виконуючих покарання без ізоляції засудженого від суспільства. 
Враховуючи, що згадані міжнародні стандарти не відносяться до числа міжнародних договорів або 
загальновизнаних норм і принципів міжнародного права, їх положення можуть бути реалізовані в Україні 
тільки опосередковано, шляхом включення до вітчизняного кримінального, кримінально-процесуального і 
кримінально-виконавчого законодавства [3, с.14]. 

На думку С.В.Черкасова, система альтернативних покарань фактично включає дві підсистеми – 
підсистему альтернативних покарань, що застосовуються до повнолітніх злочинців і підсистему 
альтернативних покарань, що застосовуються до неповнолітніх злочинців [3, с.9-10]. На особливу увагу 
заслуговує саме остання категорія, бо покарання може здійснити на нестійку психіку підлітка, як позитивний 
вплив (за умови адекватності обраного виду та міри покарання), так і різко негативний. 

Серед покарань, не пов’язаних з позбавленням чи обмеженням волі, у санкціях норм, що встановлюють 
кримінальну відповідальність за незаконні дії з програмними та технічними засобами,  згадуються виправні 
роботи (ч.1 ст.361-1; ч.1 ст.362), але у кримінальній науці останнім часом з’являються аргументи на користь 
того, що виправні роботи, будучи альтернативою позбавленню волі, разом з тим є надбанням виключно 
радянського законодавства й деяких країн колишнього соціалістичного табору [9, с.8]. Крім того, виправні 
роботи можуть призначатися тільки за наявності постійного місця роботи, що також не надає можливості для їх 
широкого застосування. Тому в сучасних умовах покарання у виді виправних робіт практично повністю 
втратило свій карально-виховний потенціал, набуло суто монетарного характеру, перетворившись на деяку 
подібність “штрафу в розстрочку”, тому, на думку окремих авторів, підлягає абсолютному виключенню з 
кримінального кодексу. І хоча повне виключення виправних робіт з системи покарань КК України у певних 
науковців може викликати заперечення, але щодо осіб, які вчинили незаконні дії з програмними та технічними 
засобами, виправні роботи дійсно не виконують ані каральної, ані виправної функції. Тому варто погодитись з 
О.В.Ткачовою та С.В.Черкасовим на предмет вилучення виправних робіт із переліку покарань, що можуть 
призначатися за незаконні дії з програмними та технічними засобами. 

Крім виправних робіт, у якості додаткових покарань за незаконні дії з програмними та технічними 
засобами згадуються ще два альтернативних покарання, не пов’язаних з позбавленням волі, а саме: позбавлення 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю (ч.ч.1, 2 ст.361; ч.ч.2, 3 ст.362; ст.363; ч.2 ст.363-
1) і  конфіскація програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання 
у роботу ЕОМ, автоматизованої системи, комп’ютерної мережі (несанкціоноване копіювання, перехоплення, 
блокування інформації, що оброблюється в ЕОМ; несанкціоноване масове розповсюдження повідомлень 
електрозв'язку), які є власністю винної особи (ч.1, 2 ст.361; ч.ч.1, 2 ст.361-1; ч.ч.1, 2 ст.361-2; ч.ч.1, 2, 3 ст.362; 
ч.2 ст.363-1).  

Слід погодитись з тим, що обидва зазначені покарання повністю відповідають суспільній небезпеці та 
характеру незаконних дій з програмними та технічними засобами. І якщо конфіскація програмних та технічних 
засобів, які є власністю винної особи, і за допомогою яких здійснювалося посягання (тобто знаряддя злочину) 
встановлюється у санкції майже кожної з аналізованих норм права, то позбавлення права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю фігурує у обмеженій кількості санкцій. Натомість, Р.М.Гура виділяє позитивні 
риси покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певними видами діяльності 
порівняно з позбавленням волі на певний строк: а) засуджені до цього покарання не ізолюються від суспільства; 
б) вони самі влаштовують свій побут, перебуваючи в умовах якісної санітарії й гігієни; в) матеріальне 
середовище цих осіб залежить від них, вони можуть самостійно забезпечувати собі належний життєвий рівень; 
г) позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю не викликає тяжких змін у 
психіці засудженого. Серед специфічних обов’язків засуджених до позбавлення права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю виокремлюється обов’язок дотримуватися заборони, встановленої вироком 
суду. Це негативний обов’язок, що потребує від засудженого утримуватися від обіймання заборонених посад 
або заняття забороненими видами діяльності протягом строку, зазначеного у вироку [10, с.6-7, 11].  

По відношенню до осіб, що вчинили незаконні дії з програмними та технічними засобами, такими 
видами робіт можуть стати, наприклад, адміністратор комп’ютерної мережі державних та приватних 
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підприємств, установ, організацій; програміст; працівник сервісного центру з обслуговування комп’ютерної 
техніки. Цікавим є той факт, що по відношенню до осіб, які вчинили несанкціонований збут або 
розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах 
(комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації (ст.361-2) та 
несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), 
автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, 
яка має право доступу до неї (ч.1 ст.362) таке покарання встановлюється лише за наявності у діях 
кваліфікованого складу злочину, а саме у ч.ч.2, 3 ст.362. У іншому ж випадку – взагалі не згадується. Хоча 
щодо осіб, які вчинили діяння, передбачені ст.ст. 361-2 та 362 КК України (крім перелічених вище покарань), 
найдоцільнішим є саме застосовування заборони займати керівні посади (директор, заступник директора, 
начальник відділу та інші), які будь-яким чином пов’язані з виконанням адміністративних функцій, 
управлінням інформаційними процесами або можливістю ознайомлення з інформацією з обмеженим доступом 
(у такому разі судом може бути встановлено заборону на працю у державних установах та організаціях, які 
безпосередньо мають справу з інформацією вказаної категорії).  

Отже, вважається за необхідне розширити перелік діянь, за які може встановлюватися покарання у виді 
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, встановивши такий вид покарання 
у ч.ч.1, 2 ст. 361-1; ч.ч.1, 2 ст.361-2;  ч.1 ст.362;  ч.1 ст. 363-1 КК України. Каральний та превентивний ефект 
покарання в цьому випадку  полягатиме в тому,  що  особа певний  час не буде займатися улюбленою справою 
та поступово  втрачатиме знання та навички, які внаслідок стрімкого розвитку комп’ютерних технологій 
відновлюються дуже важко. 

Причому позбавлення права обіймати певні посади та займатися певними видами діяльності та 
конфіскація засобів комп’ютерної техніки, що були знаряддям злочину, з однаковим успіхом може 
застосовуватися як до повнолітніх, так і до неповнолітніх злочинців. 

Хотілося б також звернути увагу на такий вид альтернативних покарань, як громадські роботи. І хоча 
жодна з правових норм Розділу XVI КК України у своїй санкції не містить такого покарання, воно виявилося б 
найоптимальнішим у разі вчинення незаконних дій з програмними та технічними засобами. До того ж, все 
більше науковців визнають значну роль громадських робіт у покаранні, виправленні та перевихованні 
правопорушників, наголошуючи на тому, що громадські роботи як вид покарання мають достатньо високе 
виховно-профілактичне значення, і існує нагальна потреба розширити законодавчі можливості їхнього 
призначення і створити налагоджений механізм залучення відповідних служб органів місцевого 
самоврядування до процесу виконання цього покарання [3, с.7]. 

 Слід зазначити, що ст.56 КК України встановлює такий вид покарання, як громадські роботи, які 
полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних 
робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування. Ст.100 КК конкретизує це покарання щодо 
неповнолітніх, зазначаючи, що громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 
років на строк від тридцяти до ста двадцяти годин і полягають у виконанні неповнолітнім робіт у вільний від 
навчання чи основної роботи час. Тривалість виконання даного виду покарання не може перевищувати двох 
годин на день. 

Ефективність застосування громадських робіт, згідно з дослідженням В.Г.Павленка, у всьому світі 
підтверджують дані стосовно рецидиву серед осіб, яким призначалися громадські роботи, що були значно 
нижчими у порівнянні з аналогічними даними стосовно засуджених до позбавлення волі. В Україні рівень 
повторної злочинності серед осіб, що відбувають покарання, не пов’язані з позбавленням волі (у тому числі 
громадські роботи), не перевищує одного відсотка. За свідченнями працівників кримінально-виконавчих 
інспекцій, переважна більшість засуджених до громадських робіт сумлінно ставиться до праці, не допускає 
порушень порядку та умов відбування покарання. Крім того, відзначається, що вітчизняна правозастосовча 
практика стосовно досліджуваного покарання розширюється з кожним роком. Водночас питома вага 
засуджених до громадських робіт у загальному числі засуджених залишається низькою. Так, частка осіб, до 
яких було застосовано цей вид покарання, становила: в 2001 році – 0,07%, в 2002 році – 0,9%, в 2003, 2004 і 
2005 роках відповідно 1,4, 1,7 та 1,9% від кількості усіх засуджених [11, с.8, 11]. 

Але суттєвою причиною низької активності суддів щодо застосування громадських робіт є той факт, що 
чинне кримінальне законодавство лише в санкціях тринадцяти статей Особливої частини КК України 
передбачає такий вид покарання. [12, с.103]. Тобто зараз громадські роботи фактично не є альтернативою 
позбавленню волі, що робить можливим внесення пропозиції про необхідність внесення доповнень до КК 
України про більш широке застосування громадських робіт в якості як основного, так і додаткового покарання 
[13, с.447], у тому числі і за злочини, пов’язані з незаконним використанням засобів комп’ютерної техніки. Тим 
більше, що за допомогою проведення порівняльно-правового аналізу було виявлено, що законодавство значної 
кількості країн (Франція, США, Канада) встановлює за скоєння злочинів досліджуваної категорії (особливо 
відносно неповнолітніх) покарання у вигляді  громадських робіт.  

Отже, з метою більш ефективної реалізації принципів диференціації відповідальності та економії 
кримінальної репресії виникає потреба розширити перелік складів злочинів, за які можуть бути призначені 
громадські роботи. В.Г.Павленко прямо пропонує включити громадські роботи до санкцій ч.1 ст.361 та ч.1 
ст.363 [11, с.7-11]. Така пропозиція заслуговує на повну підтримку, але не слід обмежуватися лише цими 
незаконними діями з програмними та технічними засобами, оскільки громадські роботи можуть бути 
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встановлені у якості покарання і за вчинення діянь, передбачених ч.2 ст.361; ч.ч.1, 2 ст.361-1; ч.1 ст.361-2; ч.1 
ст.362; ст.363; ч.2 ст.363-1. 

Але значення має не лише наявність у санкціях статей такого виду покарання, як громадські роботи, а й 
зміст (характер, вид робіт, до яких залучається особа) цього покарання. Аналіз міжнародної практики 
застосування альтернативних покарань, проведений О.В.Ткачовою, дозволив виявити, що сутність і цілі 
громадських робіт, незважаючи на дещо відмінні їх назви, залишаються однаковими [9, с.9]. Кара при 
засудженні до громадських робіт полягає в тому, що праця, яка виконується під час відбування цього виду 
покарання, має примусовий характер. Неабияке навантаження несе і такий каральний елемент, як виконання 
цих робіт безоплатно. Безоплатність праці засудженого є визначальною особливістю громадських робіт. Якщо 
ж проаналізувати види громадських робіт за законодавством різних країн, то стає зрозумілим, що більшість 
відповідних законодавчих актів узагальнено описує їх характер. Так, кримінальне законодавство Іспанії, 
Франції, США та інших країн вказує лише на умови, яким повинні відповідати такі роботи, але не визначає їх 
конкретний вид. Так само зазначається і в кримінальному законодавстві країн СНД [14, с.251, 257-258], у тому 
числі і в Кримінальному кодексі України. 

О.Ю.Воробйов вказує на те, що громадські роботи – це роботи, які не вимагають спеціальної підготовки 
чи кваліфікації, тобто це може бути прибирання вулиць, парків, благоустрій населених пунктів, вантажно-
розвантажувальні роботи тощо [15, с.47]. Але з таким вузьким тлумаченням змісту громадських робіт складно 
погодитись, оскільки громадські роботи – це не лише роботи, які виконуються на користь суспільства, а й такі, 
у виконанні яких виникла суспільна потреба. А це, вочевидь, не лише некваліфіковані та непрестижні види 
робіт. Так, С.І.Халимон пропонує використання засуджених до громадських робіт в проектах недержавних, 
добродійних організацій. Наприклад, в деяких країнах засуджені до громадських робіт працюють в будинках 
для людей похилого віку [12, с.104]. В.Г.Павленко вносить пропозицію застосовувати громадські роботи також 
з урахуванням професійної діяльності засудженого, що дозволить розширити практику призначення цього 
покарання [11, с.7]. Відносно ж  незаконних дій з програмними та технічними засобами доцільно запозичити 
досвід Індії та Канади, які у вигляді громадських робіт призначають співпрацю з поліцією та її спеціальними 
загонами по протидії злочинності у сфері комп’ютерних технологій, коли засуджені не тільки передають свої 
знання і навички працівникам таких підрозділів, а й допомагають боротися зі злочинними діяннями у сфері 
інформаційних технологій.  Так, 14-річний підліток з Торонто був визнаний винним у несанкціонованому 
використанні комп’ютера, застосуванні чужого Інтернет-паролю та підробці кредитних карт та засуджений до 
виправних робіт у вигляді співпраці з поліцією [16]. Такі засоби впливу надають підлітку усвідомлення, що 
його знання можна використовувати для суспільно корисної мети, в нього з’являється самоповага, повага до 
закону та до правоохоронних органів. Неповнолітні правопорушники, що зазнали таких мір покарання, у 
переважній більшості випадків не повертаються до злочинної діяльності і досить часто пов’язують майбутню 
професію з правоохоронними органами. Як приклад можна навести створення керівництвом індійської компанії 
з боротьби з комп’ютерними злочинами спеціального підрозділу, що складається з підлітків чоловічої та 
жіночої статі віком 14-19 років, для виявлення найбільш слабких місць у системах захисту та розслідування 
інформаційних правопорушень [17]. Таким чином вирішуються дві проблеми: ресоціалізація злочинця, який 
займається улюбленою справою, але вже на користь суспільства, та підвищення рівня технічних знань, умінь та 
навичок співробітників правоохоронних органів (нестача яких є однією з основних причин високої латентності 
та досить незначної частки розслідування незаконних дій з програмними та технічними засобами. Причому такі 
тенденції властиві і країнам Європи та США, але у більшій мірі стосуються пострадянського простору, де 
залишилася сильна школа з технічних наук у сукупності із низьким рівнем життя та неспроможності 
правоохоронних органів до боротьби з досліджуваною категорією злочинів).  

На підставі викладеного матеріалу можна зробити висновок, що боротьба з незаконними діями з 
програмними та технічними засобами неможлива без переосмислення загальної системи покарань, що 
встановлюються у разі вчинення посягань даного виду. Крім того, зміст окремих видів покарань (зокрема, 
громадських робіт) та практика їх призначення повинні притерпіти певні зміни та призначатись з урахуванням 
форми вини, характеру спричинених наслідків та віку суб’єкта злочину. Що, в свою чергу, служитиме 
підґрунтям для ефективної боротьби зі злочинами, які вчиняються із застосуванням комп’ютерної техніки. 
 
РЕЗЮМЕ 
Статтю присвячено дослідженню питань удосконалення системи покарань за незаконні дії з програмними та 
технічними засобами. Розглянуто основні види покарань, що встановлено Кримінальним кодексом України за 
вчинення зазначених посягань, зроблено пропозиції щодо зміни даної системи та перегляду правозастосовчої 
практики призначення окремих видів покарань. 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена исследованию вопросов усовершенствования системы наказаний за незаконные действия с 
программными и техническими средствами. Рассмотрены основные виды наказаний, предусмотренные УК 
Украины за совершение указанных посягательств. Сделаны предложения относительно изменения данной 
системы и пересмотра правоприменительной практики назначения отдельных видов наказаний. 
SUMMARY 
The article is devoted research of questions improvement of the system punishments for illegal actions with 
programmatic and technical facilities. The basic types punishments are considered, foreseen Criminal Code of Ukraine 
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for the feasance indicated encroachments. Done suggestion in relation to the change of this system and revision  
practice  setting separate types of punishments. 
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РОЗСУД ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 
 
О.В. Нікольська, аспірантка кафедри конституційного та міжнародного права економіко-правового факультету 
Донецького національного університету  ⋅  

 
Конституція України в правовій системі держави займає особливе місце. Сфера конституційного впливу 

носить всеохоплюючий характер. Конституція визначає вихідні засади нормативної регламентації економічних, 
соціальних та політичних процесів. Вона забезпечує баланс інститутів державної влади, стабільність 
суспільного та державного устрою, демократичний вектор розвитку соціальних процесів в Україні. Все це 
обумовлює актуальність питання реалізації норм Конституції України, і зокрема застосування її норм. При 
дослідженні застосування норм Основного Закону України не достатньо розробленим залишається питання 
розсуду. Хоча саме розсуд, як певна ступінь свободи правозастосовного суб’єкта, може значно вплинути на 
прийняття рішення при застосуванні норм Конституції України. 

Питання розсуду досить активно досліджувалось в адміністративному праві такими вченими як А. 
Коренєв, Б. Лазарев, Д. Чечот, О. Лагода та ін., також це питання розглядалось у зв’язку з проблемою 
законності в державному управлінні такими правознавцями як А. Лунев, С. Студенікін, Ц. Ямпольска, В. 
Ремньов, приділялась увага і питанню. суддівського розсуду у роботах Барака А., Комісарова К., Абушенко Б. 
та інших вчених. Однак, питання розсуду при застосуванні конституційних норм є майже не дослідженим. 

                                                           
© Нікольська  О.В., 2009 
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Тому для визначення поняття розсуду при застосуванні норм Конституції України необхідно використати 
опрацювання, які вже зроблені в правової науці. 

Мета статті – сформулювати поняття розсуду при застосуванні норм Конституції України, визначити 
його межі та виокремити види такого розсуду. 

В юридичній літературі зазначається, що розсуд має місце тоді, коли правовий припис, не встановлюючи 
конкретного варіанту дій, наділяє орган певним ступенем свободи у вирішенні конкретної справи і прийнятті 
відповідного припису, тобто він означає можливість вибору в межах, встановлених правовими нормами [1, 
с.265-266].  А. Барак вважає, що розсуд – це повноваження, надане особі, яка володіє владою вибирати між 
двома або більше альтернативами, коли кожна із альтернатив законна [2, с.13]. З  цих визначень поняття 
«розсуду» вбачається, що він є правом уповноваженої особи обирати певний варіант поведінки. Однак, важливо 
те, що цей вибір повинен здійснюватися в рамках закону, тобто він обмежений законом.  

Б.М. Лазарєв  писав, що розсуд – це термін, який слугує для позначення визначеного законом ступеня 
оперативної самостійності органу держави у прийнятті рішення про те вступати, чи не вступати в дію у тому чи 
іншому випадку, у виборі моменту вступу в дію і найбільш доцільного, на переконання органу, вирішення 
питання з декількох допустимих законом варіантів. Розсуд, в даному розумінні, він розглядає як вольовий бік 
співвідношення доцільності та законності [3, с. 92]. Вірною є точка зору автора щодо розуміння розсуду як 
певного ступеню оперативної самостійності уповноваженого органу. Це важливо для ефективної діяльності 
такого органу та повністю відповідає потребам практики. Однак, слід погодитись з думкою О.Лагоди, який 
вказує, що позиція щодо співвідношення законності і доцільності суперечить концепції «правової держави», 
оскільки сам закон є вищою мірою доцільності й протиставляти дані категорії неможливо [4, с. 109]. Досить 
точно підкреслює К. Комісаров, що розсуд не слугує ні способом, ні підставою підміни законності доцільністю. 
Його призначення полягає в тому, щоб у випадку відсутності прямого абсолютно визначеного указання, знайти 
таке з ряду запропонованих законом рішень, яке найточніше відповідає ідеї законодавця [5, с. 49].  

В колективній монографії А. Луньова, С. Студенікіна, Ц. Ямпольської розсуд розглядається тільки у 
зв’язку з законом. Однак, авторами особливо підкреслювалось, що в сфері застосування закону вибір рішення 
повинен бути пов’язаний з метою, яка вказується законодавцем або витікає з сенсу закону [6, с.63]. А.П. 
Коренєв, також, зазначав, що розсуд має бути спрямованим на досягнення певної мети. Він писав, що розсуд – 
це визначений рамками законодавства певний ступінь свободи органа в правовому вирішенні індивідуальної 
конкретної справи, який надається в цілях прийняття оптимального рішення по справі [7, с.73-74]. 

Саме в пошуку оптимального рішення по конкретній справі проявляється творчий, інтелектуально-
вольовий бік розсуду. Усвідомлюючи неможливість вичерпного правового опосередкування реальності, 
законодавець навмисно регулює певне коло суспільних відносин «з поправкою» на розсуд. Тобто, законодавець 
використовує його як інструмент, що покликаний сприяти прийняттю найбільш оптимального рішення по 
справі. Під оптимальним рішенням слід розуміти таке рішення, яке з одного боку найбільш повно враховує 
унікальні для кожної конкретної справи обставини, а з іншого максимальне забезпечує досягнення цілей, що 
вказується законодавцем або випливає з сенсу закону.  

Таким чином, розсуд – це творча, інтелектуально-вольова діяльність компетентного суб’єкта, щодо 
вирішення конкретної справи, яка характеризується певною мірою свободи, що передбачена Конституцією та 
законами України і має на меті прийняття найбільш оптимального рішення по справі. 

Для найбільш повного дослідження питання розсуду при застосуванні конституційних норм необхідно 
проаналізувати його види. 

За ступенем визначеності норм Конституції України можна виділити такі види: 
1. Розсуд при застосуванні конституційних норм пов’язаний з оцінкою публічного інтересу, а також 

інтерпретацією оціночних понять таких як «в інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності 
населення» ст. 35, «у разі необхідності» п.21 ст. 106, «явно злочинні розпорядження» ст. 60, «громадяни, які 
потребують соціального захисту» ст. 47, «питання, що становлять суспільний інтерес» ст. 89 тощо.  

2. Коли конституційна норма дозволяє діяти правозастосовному суб’єкту на власний розсуд, тобто йому 
надається право оцінювати той чи інший юридичний факт. Прикладом, є ст. 90 Конституції України, яка 
передбачає, що Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, 
якщо: 1) протягом   одного  місяця  у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій 
відповідно до статті 83 цієї Конституції; 2) протягом   шістдесяти   днів   після відставки Кабінету Міністрів  
України  не  сформовано  персональний  склад Кабінету Міністрів України; 3) протягом тридцяти днів однієї  
чергової  сесії пленарні засідання не можуть розпочатися. 

3. Наступний вид розсуду має місце коли норма Конституції України уповноважує правозастосовний 
суб’єкт діяти на власний розсуд при реалізації наданих йому повноважень, при цьому в нормі не має вказівки 
на конкретний факт, за наявності або відсутності якого орган зобов’язаний діяти. Наприклад, ст. 87 Конституції 
України закріплює, що Верховна  Рада України за пропозицією Президента України або не менш як однієї 
третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може розглянути 
питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів 
України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України. Така конституційна норма встановлює 
лише право вказаних суб’єктів діяти певним чином, але факти, за наявності або відсутності яких вони 
зобов’язані діяти, нормою не передбачені.  
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Такий вид розсуду досить поширений при припиненні повноважень посадових осіб. Наприклад, ст. 85 
Основного Закону України уповноважує Верховну Раду України вирішувати питання про звільнення членів 
Кабінету Міністрів України. Стаття 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» встановлює, що  член  
Кабінету  Міністрів  України  (крім Прем'єр-міністра України) може бути звільнений з посади Верховною 
РадоюУкраїни: 1) за поданням Прем'єр-міністра України (стосовно  Міністра закордонних справ України та 
Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою Президента України); 2) за поданням Президента 
України – Міністр закордонних справ України та Міністр оборониУкраїни; 3) за власною ініціативою; 4) 
шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за поданою ним заявою про відставку. При 
цьому не вказується конкретний факт за наявності якого Президент або Прем'єр-міністр повинні вносити таке 
подання.  

Стаття 47 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», яка встановлює відповідальність членів 
Кабінету Міністрів України, передбачає, що члени Кабінету Міністрів України за  вчинення  корупційних діянь 
та порушення вимог сумлінної поведінки осіб,  уповноважених на виконання функцій  держави  (заборона  
використання  службового становища  в  особистих  цілях,  запобігання  конфлікту  інтересів тощо),  можуть 
бути звільнені Верховною Радою України  в  порядку, визначеному частиною другою статті 18 цього Закону. 
Однак, така норма не перешкоджає уповноваженому суб'єкту звільнити членів Кабінету Міністрів України і з 
інших підстав. Таким чином, законодавство не містить чітко сформульованих підстав, для звільнення членів 
Кабінету Міністрів України. Відсутність таких підстав може призвести до того, що уряд буде формуватися не за 
професійною ознакою, а за політичними уподобаннями. Тому, уявляється доцільним доповнити ст. 18 Закону 
України «Про Кабінет Міністрів України» пунктом, який має містити чітко сформульовані підстави звільнення 
членів Кабінету Міністрів України. 

4. Коли норма Конституції України зобов’язує правозастосовний орган діяти певним чином, але порядок 
здійснення такого припису (форми, засоби, строки, тощо) залишає на розсуд такого суб’єкту. Наприклад п.9 ст. 
116 Конституції України встановлює, що Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств, 
інших органів виконавчої влади. 

Розсуд при застосуванні норм Конституції України можливо класифікувати залежно від строку. 
- коли можливість застосування розсуду обмежена певним строком. Так, згідно до п. 2 ст. 64 Конституції 

України в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод  
із зазначенням строку цих обмежень. 

- коли можливість застосування розсуду не обмежена певним строком. 
Як вже зазначалось розсуд – це певна ступінь свободи правозастосовного суб’єкта. Однак, така свобода 

не є абсолютною, вона має певні межі. І перш за все такою межою виступає сам закон. Розсуд повинен 
здійснюватись в межах та у спосіб, які встановлені законом. 

Конституція України містить норми, які встановлюють межі розсуду не тільки при застосуванні власно 
конституційних норм, а й при застосуванні норм інших галузей права будь-якими правозастосовними органами. 
Так, ч. 2 ст.19 Конституції України встановлює, що органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України. 

В юридичній літературі підкреслюється, що вибір можливого варіанта рішення пов’язаний поряд з 
законом й іншими вузами, а саме метою, яка вказується законодавцем або витікає з  сенсу закону [6, с.63]. Мета 
не завжди чітко сформульована в конституційній нормі. Тому, досить часто, правозастосовний суб’єкт повинен 
звертатись до тлумачення норм Конституції України для з’ясування такої мети. Тут необхідно підкреслити 
необхідність комплексного аналізу норм Основного Закону, оскільки вони доповнюють одна одну. 

Для того, щоб визначити мету до якої прагнув законодавець, у ряді випадків, необхідно враховувати і ті 
цілі, які сформульовані в законах, що розвивають конституційні положення. Прикладом може слугувати 
Рішення Конституційного Суду України від 20.06.2007  № 5-рп/2007 [8]. Суд зазначив, що згідно зі статтею 140 
Конституції України та статтею 2 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» змістом діяльності місцевого 
самоврядування є вирішення питань місцевого значення  в інтересах територіальної громади самою громадою 
самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Статтею  7  
Конституції  України  визнається і  гарантується  місцеве  самоврядування, однією з найважливіших  цілей 
діяльності  якого є забезпечення нагальних потреб населення територіальної громади  у  комунальних та інших 
невідкладних   послугах   соціального   характеру,   наприклад, з водопостачання,  опалення,  вивезення сміття 
та відходів тощо. У статті 1 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» дано визначення терміна "право 
комунальної власності" - це право територіальної громади володіти, доцільно,  економно,  ефективно 
користуватися та розпоряджатися на свій розсуд і в своїх  інтересах майном, що належитьїй, як безпосередньо, 
так і через органи місцевого самоврядування.  

Виходячи з викладених положень Конституційний Суд України вважає, що метою наділення 
територіальних громад правом комунальної власності є в першу чергу використання майнових об'єктів для 
задоволення нагальних потреб жителів цих громад у невідкладних послугах, і лише вдругу чергу право цієї 
форми власності призначено для доцільного, економного та ефективного використання майна територіальних 
громад в інших інтересах їх жителів.  
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Таким чином, Конституційний Суд України шляхом комплексного аналізу норм Конституції України та 
законів, що її конкретизують визначив мету, якою повинні керуватись компетентні суб’єкти при використані 
об’єктів комунальної власності.  

Мета в даному випадку слугує не тільки обмеженню свободи правозастосовного суб’єкта при виборі 
рішення, а й виступає певним орієнтиром, що спрямовує його творчу діяльність на пошук найбільш доцільного 
рішення в рамках Основного Закону. Аналіз норм Конституції України дозволяє зробити висновок, що її норми 
характеризуються чітко вираженим гуманізмом. Так, в Преамбулі Конституції України першою з числа цілей 
задля яких вона була прийнята вказано забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя. Конституція 
України визнає, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальної цінністю (ст. 3); визнається, також, що права і свободи людини є невідчужуваними та 
непорушними (ст.21); при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається 
звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (ст.22). В конституційних нормах замість пріоритету 
суспільних та державних інтересів над особистими в основу покладена концепція пріоритету інтересів 
особистості. Таким чином, Конституція України орієнтує правозостасовувача на те, що основною метою при 
прийняті рішень є захист прав і свобод людини. 

Ще одним аспектом, що забезпечує утримання розсуду при застосуванні конституційних норм в межах 
законну є правосвідомість та правова культура. Т.М. Радько вказує на особливе значення правосвідомості при 
застосуванні норм права та підкреслює, що правозастосовна діяльність перетворюється в життя у відповідності 
до правосвідомості осіб, що приймають рішення щодо питань застосування норм права [9, с. 738]. 

 Гранат Н.Л. вказує, що чим вище рівень правосвідомості, тим більше вона проявляє свою регулюючу 
роль щодо приведення поведінки у відповідність до цілей, які містяться в праві. Він пише, що розвинута 
правосвідомість дозволяє розібратись у тому де починається та закінчується право, а де виникає свавілля [10, с. 
380, 389]. 

В юридичній літературі зазначається, що правова культура особистості – це її позитивна правова 
свідомість в дії. Вона знаходить вираження на рівні правосвідомості та правомірної діяльності, включає 
перетворення особистістю своїх здібностей та соціальних якостей на основі правового досвіду. Показником 
правової культури особистості слугують правові судження про право як про соціальну цінність, активна робота 
по його здійсненню, а також по зміцненню законності та правопорядку [11, с.741]. 

Таким чином, правосвідомість та правова культура досить вагомо впливають на якість рішень, які 
приймаються при застосуванні конституційних норм. І особливо – це набуває значення коли конституційна 
норма надає правозастосовувачу певну міру свободи при вирішенні справи. Тут рішення буде прямо 
пропорційно залежати від знання закону та поваги до нього, а також активної позиції щодо зміцнення 
законності та правопорядку. 

В юридичній літературі зазначається, що коли у правозастосовувача виникає можливість обрати на 
власний розсуд – в межах норми – той чи інший варіант рішення, принципи права стають однією з 
визначальних підстав для такого вибору [12, с.46]. І тут важливу роль відіграють такі принципи як 
верховенство права, принцип пропорційності, добросовісності, рівності, справедливості тощо. 

Важливе значення для обмеження розсуду суб’єктів, що уповноважені застосовувати конституційні 
норми має діяльність Конституційного Суду України. Він шляхом перевірки законів та інших правових актів на 
відповідність Конституції України впливає на межі розсуду при застосуванні норм Конституції України. 
Наприклад, в Рішенні від 27 травня 2008 р. № 11-рп Конституційний Суд України установив, що змінами  до  
законів України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим", "Про статус депутатів місцевих рад",  крім  
підстав  для відкликання депутатів  -"виходу", "невходження",  "переходу",  передбачено   також   право   
вищого  
керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій) приймати рішення про відкликання 
депутата відповідної ради, за виборчим списком відповідної організації якої він був обраний депутатом  ради, з 
"інших підстав,  встановлених вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних  
партій)". Вказаним положенням законодавець фактично надав право вищому керівному органу політичної 
партії (виборчого блоку політичних партій) на свій розсуд визначати підстави для відкликання депутата 
відповідної ради.  

Конституційний Суд України дійшов висновку, що надання права вищому керівному органу політичної 
партії (виборчого блоку політичних  партій) відкликати депутата відповідної ради з "інших підстав,  
встановлених вищим керівним  органом  політичної  партії (виборчого блоку політичних партій)" не відповідає 
Конституції України [13]. 

Також, Конституційний Суд України може впливати на межі розсуду при застосуванні конституційних 
норм через офіційне тлумачення норм Конституції України. Так, положення пункту 6 частини першої статті 106 
Конституції України, згідно з яким Президент України проголошує всеукраїнський референдум  за  народною  
ініціативою, слід розуміти так, що Президент України зобов'язаний проголосити такий референдум, якщо його   
ініційовано з додержанням встановлених Конституцією та законами України вимог щодо організації і порядку 
проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Таким чином, Конституційний Суд 
України визначив, що ця норма є нормою зобов'язального характеру, яка покладає на Президента України як 
гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина обов'язок забезпечити 
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реалізацію права на здійснення волевиявлення через референдум як форму безпосередньої демократії та 
виключив можливість розсуду при застосуванні даної норми [14]. 

Межі розсуду можна визначити як обмеження, що забезпечують оптимальне співвідношення вимог 
закону і свободи вибору правозастосовного суб’єкта, та спрямовує його на вибір рішення по конкретній справі 
яке б найбільш повно відповідало меті законодавця. Такі межі можуть бути як об’єктивними (приписи 
Конституції та законів України) так і суб’єктивними (правосвідомість та правова культура). 

Виходячи з викладеного вище, можна зробити такі висновки: 
1. Розсуд при застосуванні норм Конституції України – це творча, інтелектуально-вольова діяльність 

компетентного суб’єкта, щодо вирішення конкретної справи, яка характеризується певною мірою свободи, що 
передбачена Конституцією та законами України і має на меті прийняття найбільш оптимального рішення по 
справі. 

2. Види розсуду при застосуванні конституційних норм можна класифікувати за ступенем визначеності 
норм Конституції України, за часом їх дії.  

3. Межі розсуду - це обмеження, що забезпечують оптимальне співвідношення вимог закону і свободи 
вибору правозастосовного суб’єкта, та спрямовує його на вибір рішення по конкретній справі яке б найбільш 
повно відповідало меті законодавця. Такі межі можуть бути як об’єктивними і суб’єктивними. 

Таким чином, дослідження поняття розсуду при застосуванні конституційних норм, його меж та видів 
сприятиме не тільки теоретичній розробці питання застосування норм Конституції України, а й практичної 
діяльності органів державної влади, громадських організацій та посадових осіб. Оскільки розробка цієї 
проблеми  дозволяє забезпечити найбільшу ефективність рішень, що приймаються при застосуванні норм 
Основного Закону України. 

 
РЕЗЮМЕ 
Наукова стаття присвячена питанню розсуду при застосуванні норм Конституції України. Автор сформулював 
поняття розсуду при застосуванні норм Основного Закону України та запропонував класифікацію видів такого 
розсуду. Також, проаналізовані його межі. Особлива увага приділяється ролі Конституційного Суду України 
щодо обмеження розсуду при застосуванні конституційних норм. 
РЕЗЮМЕ 
Научная статья посвящена вопросу усмотрения при применении норм Конституции Украины. Автор 
сформулировал понятие усмотрения при применении норм Основного Закона Украины и предложила 
классификацию видов такого усмотрения. Также, проанализированы его пределы. Особое внимание уделяется 
роли Конституционного Суда Украины в ограничении усмотрения при применении конституционных норм. 
SUMMARY 
The scientific article is devoted to such question as the discretion at application of norms of the Constitution of Ukraine. 
The author has determined concept of the discretion at application of norms of the Basic law of Ukraine and has offered 
classification of kinds of such discretion. Also, its limits are analyzed. The special attention is given a role of 
Constitutional Court of Ukraine at restriction of the discretion at application of the constitutional norms. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ В. Г. КУКОЛЬНИКА  ⋅ 
 

В.В. Олейников, викладач кафедри теорії та історії держави та права Донецький юридичний інститут ЛДУВС 
 
Василь Григорович Кукольник (1765 – 1821) – видатний український правознавець, майже забутий 

сучасною історією юридичної науки. Серед небагатьох дослідників його біографії та цінної наукової спадщини 
можна назвати Г. Т. Блюменфельда (Росія) [1], Т. Байцури (Словаччина) [2], І. Б. Усенка [3], О. А. Банчука [4] 
(Україна) та деяких інших, але увага вчених спрямована, в основному, на історію життя та цивільно-правові ідеї 
юриста. 

Водночас теоретико-правові погляди В. Г. Кукольника на сьогодні вивчені недостатньо, тому саме ця 
частина юридичної спадщини вченого є предметом даного дослідження. 

Проте перш, ніж перейти до безпосереднього аналізу цих поглядів, коротко нагадаємо основні віхи 
творчої біографії вченого. В. Г. Кукольник народився у місті Мукачеве. Він належав до етнографічної групи 
русинів і походив з давнього дворянського роду. У 1787 р. В. Г. Кукольник закінчив Львівський університет, 
деякий час навчався у Віденському університеті. У Львівському університеті він обіймав кафедру римського і 
вітчизняного права, читав лекції з хімії і агрономії [5, с. 22]. Загалом, вчений був фахівцем у багатьох галузях 
науки (правознавстві, філософії, економіці, фізиці, математиці, природознавстві, сільському господарстві та 
ін.), знав класичні та європейські мови. Від початку 90-х років XVIII ст. він викладав у Замойському ліцеї 
(м. Замостя), де став професором, доктором вільних мистецтв, філософії та права.  

У липні 1803 р. В. Г. Кукольника як відомого вченого і педагога було запрошено на службу до Санкт-
Петербурга – в Учительську гімназію, перетворену 1804 р. на Педагогічний, а 1816 р. – на Головний 
педагогічний інститут. Тут він читав лекції з різних дисциплін, у тому числі з російського та римського 
цивільного права. З 1816 р. В. Г. Кукольник очолив кафедру римського і природного права. У 1805, 1816 і 
1819 рр. він призначався директором цього інституту. Водночас, у 1805 – 1816 рр. В. Г. Кукольник був 
професором римського і російського цивільного права у Вищому училищі правознавства. 

У 1816 р. вченого було призначено керуючим з особливих доручень у Комісії зі складання законів. У 
1819 р. В. Г. Кукольник брав участь в організації Санкт-Петербурзького університету, де завідував кафедрою 
позитивних прав.  

У 1820 р., на запрошення графа О. Г. Кушельова-Безбородька, він став у м. Ніжині директором 
новоутвореної Гімназії вищих наук князя Безбородька. З ім’ям В. Г. Кукольника пов’язане становлення цього 
відомого навчального закладу [6, с. 428]. 

В. Г. Кукольник відмовився від можливості бути обраним ректором Санкт-Петербурзького університету 
та повністю віддав себе новій роботі. Але, в зв’язку з різними причинами, він часто зазнавав невдач. Справа 
дійшла до того, що довелося викладання в усіх класах вести тільки йому разом із сином Платоном. У лютому 
                                                           
© Олейников В.В., 2009 
1 Блюменфельдъ Г. Ф. Изъ исторіи русской цивилистики до Свода Законовъ: В. Г. Кукольникъ. – СПб.: 
Типографія т-ва «Общественная Польза», 1913. – 49 с.   
2 Байцура Т. Закарпатоукраинская интеллигенция в России в первой половине XIX века. – Братіслава –Пряшів: 
Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі. Відділ української літератури в Пряшеві. 1971. – 227 с. 
3 Усенко І. Б. Кукольник Василь Григорович // Антологія української юридичної думки. / Редкол.: 
Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. – Т. 6. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. – 584 с. 
4 Банчук О. А. Питання розмежування публічного та приватного права в правовій думці України першої 
половини XIX ст. // Держава і право. – Вип. 30. – К.: НДІ держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України, 
2005. – Сс. 154 – 160. 
5 Гомоннай В. В. Антологія педагогічної думки Закарпаття (XIX – XX ст.). – Ужгород: Закарпаття, 1992. – 300 
с. 
6 Касяненко Ю. Я. Кукольник // Юридична енциклопедія / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. – Т. 3. – 
К.: Українська енциклопедія, 2001. – 792 с. 
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1821 р. у пориві душевної неврівноваженості вчений скінчив життя самогубством [1, с. 6]. Серед нащадків 
В. Г. Кукольника відомий його син, поет Нестор Васильович Кукольник. 

Теоретико-правові погляди В. Г. Кукольника викладені, в основному, в частині I його книги «Російське 
приватне цивільне право»2 (1815 р.), у вступі, що має назву «Про закон та право взагалі, їхні відмінності та 
властивості: про правознавство та його цілі». 

Цей вступ автор розпочинає з розгляду права в суб’єктивному («подлежательномъ») значенні. 
Посилаючись на «законовчителів», В. Г. Кукольник надає тут поняттю права наступну дефініцію: це «влада 
людини, або можливість здійснювати всілякі дії, за умови, що залишається можливим її співіснування разом із 
подібними до себе» [3, с. 2].  

На думку вченого, такі права людина мала вже у «природному стані». Тут В. Г. Кукольник полемізує з 
тими авторами що вважали цей стан таким, що людина, перебуваючи в ньому, була позбавлена будь-яких прав 
(н. п., С. Ю. Десницький), адже «людині в природному стані розум дозволяє захищати свої права… а у випадку 
порушення дозволяє вимагати від порушника їх поновлення»[45, с. 3]. Інакше ці права були б ні на що не 
придатними («тщетны»), а тому і не могли би навіть називатися правами. 

В той же час, «неможливість кожного окремо захистити їх (права – В. О.) від порушення» є причиною 
«вступу» індивідуумів до держави, «щоб спільними силами забезпечити свободу та безпеку як загальну, так і 
кожного особисто» [45, с. 4]. При цьому, враховуючи те, що добробуту громадян можна досягнути лише в 
спеціально для цього створеному «Державному союзі», «…їм треба було обов’язково підкорити себе верховній 
владі за допомогою наявного («явственнаго») договору, або за мовчазною згодою» [45, с. 5–6], щоб ця влада, 
використовуючи суспільні сили та інші засоби, керувала індивідуумами. Таку владу має держава. Отже, у 
питанні її походження В. Г. Кукольник є прибічником  теорії суспільного договору. 

Цікавим є те, що в деяких місцях В. Г. Кукольник ототожнює поняття громадянського суспільства і 
держави [див., н. п.: 45, с. 5]. Такий підхід підтверджує категоричність суджень вченого з приводу мети 
існування цих двох інститутів: держава утворена та функціонує саме для захисту прав її громадян, тобто членів 
громадянського суспільства. 

Отже, права громадянина, з позицій В. Г. Кукольника, первинні, а влада, держава (і навіть громадянське 
суспільство, яке формується з громадян і тому повинне ставити на перше місце права індивідуума, адже саме з 
вигод та інтересів кожного його члена формуються вигоди та інтереси цього суспільства в цілому) – вторинні. 

Досліджуючи права і свободи людини за законодавством Стародавнього Риму, вчений схвалює наявні 
там норми з захисту ембріонів: «за народженням люди розподіляються на не народжених, але вже зачатих у 
материнській утробі, та народжених. Римські закони не менш забезпечують та захищають права не народжених, 
ніж народжених» [4, с. 15].  

Держава керується або одноособово (монархія), або колегіально (республіка). Так чи інакше – 
«верховний Громадянський Уряд має беззаперечну владу: 1) Обирати на свій розсуд засоби, що 
застосовуватимуться задля досягнення мети держави, встановлювати відношення громадян до верховної Влади, 
спосіб правління, відношення між Громадянами щодо їхньої особи, майна та соціального статусу. 2) ухвали 
оголошувати з метою всенародного ознайомлення та нагляду; 3) вимагати їх виконання за допомогою примусу» 
[45, с. 6–7]. Всі ці «ухвали» називаються «громадянськими законами» 5. 

Ці закони вчений поділяє на 1) публічні (загальнодержавні, корінні), які регулюють відносини між 
громадянами та верховною владою, встановлюють принципи, засоби правління країною, розподіляють 
ієрархію, права та обов’язки станів, і взагалі, регулюють все те, що відноситься до держави в цілому та має бути 
зафіксоване в її Конституції; 2) приватні, що регулюють відносини між громадянами; 3) кримінальні; 4) 
поліцейські «при дотриманні яких, запобігаються порушення прав та злочини» [45, с. 7–9]. 

В. Г. Кукольник формулює наступну дефініцію поняття закону: це «… правило, що накладає на нас 
моральну необхідність погоджувати з ним наші вільні діяння» [45, с. 9]. Цю моральну необхідність вчений 
називає також моральним обов’язком. Він висуває дещо спірну ідею свободи волі «робити й супротивне закону, 
якщо тільки той, хто здійснює таке, не боїться зазнати покарання, котрим закон погрожує» [45, с. 10]. 
Щоправда, при цьому професор нагадує, що передбачене за це покарання, напевно, позбавить порушника 
можливості й надалі діяти проти закону, тобто, той, хто не хоче жити згідно з моральними устоями 
громадянського суспільства, в якому перебуває, повинен бути, якимось чином, знешкодженим для нього, 
наприклад, ізольованим від цього суспільства. 

                                                           
1 Николаенко А. И. Н. В. Кукольник и Таганрог: Сборник публикаций. – Таганрог: ТОО «Издательство 
«Таганрог», 1998. – 184 с. 
2 Тут і ділі російськомовні цитати надано в авторському перекладі. 
3 Кукольникъ В. Г. Россійское частное гражданское право. – Ч. I. Изложеніе законовъ по предмътамъ частнаго 
гражданскаго права, лицамъ, вещамъ и дъяніямъ. – СПб.: В Типографіи Департамента Внъшней торговли, 1815. 
– 368 с.  
4 Кукольникъ В. Г. Начальныя основанія римскаго гражданскаго права. – СПб.: в медицинской типографіи, 
1810. – 291 с. 
5 Використовуючи тут російськомовний термін «гражданскій законъ», В. Г. Кукольник підкреслює не стільки 
галузеву приналежність, скільки адресатну спрямованість цих актів. – В. О. 
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Закони В. Г. Кукольник поділяє на природні та позитивні. До перших він відносить такі з них, «коли 
обов’язок нам вказує один лише здоровий глузд, представляючи нам наслідки вільних діянь, що ми коїмо», а до 
других – ті, що постановляє верховна влада, в тому числі і Бог. Тому вчений поділяє позитивні закони на Божі 
та людські [45, с. 11 – 12]. 

Дослідник О. А. Банчук вказує на те, що не зважаючи на запропонований В. Г. Кукольником поділ права 
на природне, позитивне, Божественне й людське, професор не визначав критеріїв для такого поділу і 
характеризував лише «людське» право [40, с. 155]. Ми не можемо повністю підтвердити таку позицію 
О. А. Банчука. 

Справа в тому, що В. Г. Кукольник і справді пропонує саме таку, на перший погляд, надто «туманну» та 
не повністю роз’яснену диференціацію права. Але при цьому, звернувшись до описаної вище класифікації 
законів, ми побачимо, що напевне, і відповідні різновиди права будуть мати такі саме критерії поділу. На наш 
погляд, цілком очевидно, що Закон Божий – це те, що прописане у Священному Писанні, а закон людський – те, 
що встановлюється людською владою, тобто масив законодавства держави. Якщо воно є справедливим і не 
суперечить Закону Божому та природному закону, то повинно встановлювати та забезпечувати механізм їх 
реалізації.  

Все ж, слід погодитися з О. А. Банчуком в тій частині, що при запропонованому В. Г. Кукольником 
поділі позитивного закону на Божій та людський, розмежування права на природне, позитивне, Боже та 
людське, як на повністю окремі поняття, виглядає не зовсім логічним та зрозумілим. Треба також додати, що 
більшість прибічників теорії природного права відносять Закон Божий саме до природних, а не позитивних 
законів. 

Загалом право, за В. Г. Кукольником, може означати «1) владу або можливість, надану законами робити 
щось або вимагати від інших, щоб вони робили це, або не робили (право в суб’єктивному («подлежательномъ») 
значенні); 2) Книгу законів (право в об’єктивному («предлежательномъ») значенні); 3) закон; 4) правове 
вчення» [45, с. 13]. 

«Приватне цивільне право Російської держави… є сукупність законів, що встановлюють відносини між 
російськими громадянами за їх особами та майном» [45, с. 14–15] – пише вчений. При цьому серед джерел цих 
законів він називає Регламенти, укази та ін., не вказуючи при цьому на природне право [45, с. 15–16]. 

Г. Ф. Блюменфельд пише, що В. Г. Кукольник погоджувався з теорією природного права, але це не 
справило безпосереднього впливу на догму російського цивільного права в його концепції [37, с. 7]. На наш 
погляд, можна припустити, що для В. Г. Кукольника, цивільні закони покликані, в принципі, захищати права і 
свободи людини, отже є вторинними по відношенню до природних прав людини. Водночас, віддаючи собі звіт 
про неможливість практичного досягнення цієї мети за умов, що мали місце в Російській імперії за тих часів 
(хоча на словах влада, нібито, визнавала пріоритет природного права), вчений у своїх працях, орієнтованих, 
головним чином, на юристів-практиків, не пропонує прямо визнати природне право джерелом позитивного 
закону. 

Втім, слід також зазначити, що в «Начальних засадах російського приватного цивільного права» (1810 р.) 
В. Г. Кукольник стверджував: «знання права (позитивного – В. О.) повинне складатися зі знання сили та розуму 
законів, а не лише слів, за допомогою яких вони написані» [цит. за: 37, с. 7]. Судячи з цієї цитати, вчений все ж 
таки вірив у справедливість цих законів і в те, що коли-небудь, з їхньою допомогою можна буде повністю 
захистити права громадянина цієї держави.  

Отже, можна зробити наступний висновок: В. Г. Кукольник був прибічником теорії природного права, 
вважав, що право історично передує державі та повинно мати в ідеалі пріоритет над нею. Водночас, в його 
концепції все ж спостерігаються певні риси легізму: на думку В. Г. Кукольника, природне право не є джерелом 
цивільних законів,  а Закон Божий є частиною позитивного закону. 

Слід зазначити, що певною мірою, суперечлива, але на свій час достатньо прогресивна правова концепція 
В. Г. Кукольника, на сьогодні, ще потребує глибокого та ґрунтовного дослідження. Також вимагають вивчення 
праці вченого з економіки, сільського господарства та інших галузей знання. Отже, в майбутньому вітчизняній 
науці необхідно буде розглянути вказані проблеми. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті розглядається теоретико-правова концепція відомого українського і російського юриста, професора В. 
Г. Кукольника (1765-1821). Висвітлюються аспекти його правового вчення, які не були достатньо 
проаналізовані попередніми дослідниками. Розглянуті думки вченого з приводу теорії природного права, 
джерел законодавства, походження і форм держави, тощо. 
РЕЗЮМЕ 
В статье рассматривается теоретико-правовая концепция известного украинского и российского юриста, 
профессора В. Г. Кукольника (1765-1821). Освещаются аспекты его правового учения, которые не были 
достаточно проанализированы предыдущими исследователями. Рассмотрены взгляды ученого в отношении 
теории естественного права, источников законодательства, происхождения и форм государства и т. д. 
SUMMARY 
This article is about the concept of low and theory made by famous Ukrainian and Russian jurist and professor 
V. G. Kukolnik (1765-1821). Aspects of his low concept that was not analyzed properly by others are considered here. 
Professor`s views concerning the theory of natural law, origins of legislation, types of states are also considered here. 
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ОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ГРУПОВОГО ПОРУШЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

 
Р.П. Олiйничук, здобувач кафедри кримінального права Київського національного університету внутрішніх 
справ    ⋅  

 
Групове порушення громадського порядку є небезпечним злочином, що порушує нормальну 

обстановку в місцях перебування громадян, підриває основи суспільства і держави та порушує спокійну 
життєдіяльність громадян, роботу підприємств, установ, організацій. 
 При цьому, відмітимо, що згідно з статтею 293 Кримінального кодексу України (далі – КК України), 
організація групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення 
роботи транспорту, підприємства, установи чи організації, а також активна участь у таких діях караються 
штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяці 
[1]. 
 В свою чергу, слід зазначити, що будь-який злочин є визначена єдність його зовнішньої (об’єктивної) і 
внутрішньої (суб’єктивної) сторін. Зовнішня (фізична) сторона злочинного діяння утворює його об’єктивну 
сторону, у якій, головним чином, знаходить відображення специфіка кожного складу злочину. Це є процес 
суспільно небезпечного і протиправного посягання на об’єкт, який охороняється кримінальним законом і 
розглядається з його зовнішньої сторони.  
  При  цьому, розглядаючи об’єктивну сторону злочину як зовнішню характеристику процесу вчинення 
злочину, слід мати на увазі, що вона  є „зовнішньою” лише стосовно суб’єктивного, психологічного змісту 
діяння. Але ця сторона злочину одночасно є внутрішньою характеристикою злочинного посягання на об’єкт, 
що охороняється, тому що вона розкриває його внутрішню структуру і взаємодію утворюючих його 
об’єктивних ознак. Саме тому точне встановлення ознак об’єктивної сторони групового порушення 
громадського порядку є однією з умов відмежування такого злочину від незлочинних діянь, правильної 
кваліфікації злочину, а також відмежування від суміжних злочинів, зокрема від масових заворушень та 
групового хуліганства. 
 Також, як відомо, особа може бути притягнена до кримінальної відповідальності тільки, якщо в її діянні 
містяться всі ознаки об’єктивної сторони складу злочину (поряд з іншими його елементами).  
 Крім того, аналіз об’єктивної сторони багато в чому сприяє встановленню інших елементів і ознак складу 
злочину: об’єкта, якому наноситься шкода при груповому порушенні громадського порядку, відповідної форми 
вини, мотиву, мети злочину.  
 Під суб’єктивною стороною злочину розуміють психічну діяльність особи, що відображає відношення її 
свідомості і волі до вчинюваного нею суспільно небезпечного діяння та його наслідків. При цьому суб’єктивна 
сторона породжує, спрямовує і регулює поведінку особи, а тому впливає на об’єктивну сторону злочину та 
обумовлює чіткі межі кримінальної відповідальності. Тому, для правової науки важливим є дослідити саме 
об’єктивні та суб’єктивні ознаки групового порушення громадського порядку. Такі ознаки характеризують 
зовнішні якості групового порушення громадського порядку та допомагають в кваліфікації злочинів проти 
громадського порядку. 
 Дослідження об’єктивних та суб’єктивних ознак групового порушення громадського порядку 
висвітлювали в своїх наукових працях багато вчених. Вагомий внесок у дослідження об’єктивних та 
суб’єктивних ознак групового порушення громадського порядку зробили, зокрема Г.В. Андрусів,  П.П. 
Андрушко, В.Т. Дзюба, В.Г. Гончаренко, В.В. Левчук, С.Я. Лихова,        В.А. Ломако, О. Г. Литвинко, П.С. 
Матишевський, М.І. Мельник,  М.І. Хавронюк  та інші. 

Зокрема, М.І. Мельник та М.І. Хавронюк вказують на те, що об’єктивна сторона групового порушення 
громадського порядку включає в себе обов’язкові ознаки: 1) діяння; 2) наслідки; 3) причинний зв’язок між 
діянням і наслідками. Діяння при вчиненні цього злочину, виконується, як правило, шляхом дії і полягає в: 1) 
організації групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення 
роботи транспорту, підприємства, установи чи організації; 2) активній участі у них. Наслідки злочину можуть 
полягати у: 1) грубому порушенні громадського порядку; 2) суттєвому порушенні роботи транспорту, 
підприємства, установи чи організації [2, с. 749]. 

В.Т. Дзюба об’єктивну сторону групового порушення громадського порядку характеризує: 1) 
активними діями організатора вказаних злочинних дій або осіб, об’єднаних спільною особистою метою, 
попередньо домовившись про вчинення спланованих та узгоджених групових дій, а також активною участю у 
таких діях залучених учасників; 2) наслідками злочину,  які полягають у грубому порушенні громадського 
порядку або суттєвому порушенні роботи транспорту, підприємства, установи чи організації; 3) причинним 
зв’язком між активною поведінкою організатора (організаторів) та активних учасників злочинних дій та 
вказаними в диспозиції статті наслідками цього злочину [3, с. 992]. 

Суб’єктивна сторона групового порушення громадського порядку, як відомо, характеризується прямим 
умислом. Вказівка на умисел випливає зі змісту диспозиції.  

                                                           
© Олійничук Р.П., 2009 
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При цьому у кримінально-правовій літературі існують дискусії щодо змісту умислу при груповому 
порушенні громадського порядку. Так В.Т. Дзюба зазначає, „щодо злочинних наслідків, то це те, як 
організатори, так і учасники злочинних дій мають усвідомлювати груповий характер свої дій, передбачати, що 
їх дії призведуть до настання грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи 
транспорту підприємства, установи чи організації, і бажають такі дії вчинити” [3, с. 994]. Тобто, з одного боку, 
науковець не заперечує, що цей склад злочину має наслідки, – з цього випливає, що він за конструкцією 
відноситься до матеріальних. З іншого боку, він формулює зміст умислу щодо формального складу злочину. 

Подібну позицію мають й інші правники. Так, зокрема В.А. Ломако вважає, що „особа усвідомлює 
суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачає можливість грубого порушення громадського порядку 
або суттєвого порушення роботи транспорту підприємства, установи чи організації і бажає цього” [4, с. 802]. 
Але при цьому науковець при визначенні інтелектуального моменту умислу вказує на елемент злочинної 
самовпевненості (передбачає можливість) та знову не визначає чітке ставлення винного до наслідків. Така 
ситуація пов’язана з тим, що в кримінально-правовій науці немає одностайності щодо конструкції групового 
порушення громадського порядку [3, с. 993; 5, с. 542].  

На наш погляд, цей склад злочину за конструкцією матеріальний, тому й визначати умисел слід 
відповідно до частини другої статті 24 КК України: особа усвідомлює, що організовує групові дії, передбачає 
грубе порушення громадського порядку або суттєве порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи 
організації, і бажає їх настання; особа усвідомлює, що бере активну участь у групових діях, передбачає грубе 
порушення громадського порядку або суттєве порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи 
організації, і бажає їх настання. 

Мотив та мета є факультативними ознаками суб’єктивної сторони вказаного складу злочину. Але при 
цьому окремі науковці заперечують можливість хуліганських мотивів, пов’язуючи це з відмінністю групового 
порушення громадського порядку від групового хуліганства [6, с. 375; 4, с. 802]. Інші вчені, також від 
протилежного вказують, що «антидержавна» мета неможлива при груповому порушенні громадського порядку, 
що дозволяє відмежувати вказаний злочин від дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення 
конституційного ладу або захоплення державної влади (стаття 109 КК України) та посягань на територіальну 
цілісність і недоторканність України (стаття 110 КК України) [7, с. 523].  
 Водночас, розуміння об’єктивних та суб’єктивних ознак групового порушення громадського порядку і на 
сьогодні не позбавлено багатьох дискусійних моментів, що у свою чергу, позначається на розумінні 
об’єктивних та суб’єктивних ознак групового порушення громадського порядку і робить актуальним подальше 
вивчення вказаної проблематики. 
 Метою даної статті є на основі вивчення теоретичних та нормативних матеріалів здійснити дослідження 
об’єктивних та суб’єктивних ознак групового порушення громадського порядку. 
 Як слушно зазначає О.О. Володіна, будь-якому акту вольової поведінки людини притаманні як зовнішні 
(об’єктивні), так і внутрішні (суб’єктивні) ознаки. Зовнішні ознаки забезпечують прояв людської поведінки в 
об’єктивній дійсності; внутрішні – психічні процеси, що відбуваються у свідомості людини і детермінують її 
поведінку. Розчленовування поведінки людини на об’єктивні і суб’єктивні ознаки можливо лише умовно, 
оскільки в кожному конкретному випадку вони утворюють психофізичну єдність діяння і не можуть існувати 
відокремлено [8, с. 69]. 
 Як відомо, є загальноприйнятим визнання, що об’єктивна сторона складу злочину – це сукупність 
встановлених кримінальним законодавством ознак, що характеризують зовнішній процес злочинного посягання 
[9, с. 20; 10, с. 225; 11, с. 38]. 

При цьому, слід погодитися з С.А. Голуб,  що зовнішні риси (ознаки) злочинного діяння знаходять своє 
відтворення в законі. Чіткий їх опис є важливою передумовою дотримання законності в правозастосовчій 
діяльності правоохоронних органів, оскільки притягнення особи до кримінальної відповідальності завжди 
пов’язано із встановленням в її поведінці конкретного суспільно небезпечного діяння, про яке йдеться в законі 
[12, с. 72]. 
 Усі ознаки об’єктивної сторони злочину з погляду їх описування (закріплення) у диспозиціях статей 
Особливої частини КК України можна поділити на дві групи: обов’язкові (необхідні) і факультативні. 

 Об’єктивна сторона складу злочину включає такі ознаки: діяння (дія чи бездіяльність), наслідок, 
причинній зв’язок, спосіб, знаряддя і засоби, місце, час, обстановку вчинення злочину, або поєднання у різних 
комбінаціях останніх трьох ознак – ситуацію вчинення злочину. Зв’язки між окремими групами ознак можна 
поділити на дві групи: 1) ознаки, що є компонентами самої злочинної діяльності і безпосередньо 
характеризують її зовнішній прояв (до них належить дія або бездіяльність, спосіб, знаряддя і засоби, наслідок і 
причинний зв’язок); 2) ознаки, що характеризують сукупність умов, за яких вчиняється діяння (місце, час, 
обстановка вчинення злочину або їх своєрідне поєднання – ситуація). Більшість із цих ознак належать до 
факультативних, оскільки їх включають не всі склади конкретних злочинів. Універсальною обов’язковою 
ознакою об’єктивної сторони є лише діяння. 
 Ми вважаємо, що об’єктивна сторона передбаченого статтею 293 КК України злочину полягає в грубому 
порушенні громадського порядку або суттєвому порушенні роботи транспорту, підприємства, установи чи 
організації. Грубість такого порушення знаходить своє відображення у заподіянні громадському порядку 
істотної шкоди, значному порушенні обстановки суспільного спокою чи нормальної роботи підприємств, 
установ чи організацій. 
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Способом вчинення злочину є групові дії або бездіяльність осіб, що призвели до грубого порушення 
громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації. 

Засобом вчинення злочину є організація групових дій або активна участь у таких діях, що призвели до 
грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи 
чи організації. 

Наслідком (злочинним результатом) діяння вважають передбачену кримінально-правовою нормою 
матеріальну або іншу шкоду, заподіяну злочинним діянням суб’єкта посягання. Формальний склад злочину не 
передбачає наслідків, як обов’язкову ознаку, злочин вважається закінченим з моменту вчинення діяння, а 
наслідок на кваліфікацію не впливає. 

Формою зазначення у статтях КК України наслідків як обов’язкової ознаки складу злочину різноманітна. 
За змістом наслідки групового порушення громадського порядку є: 1) у вигляді грубого порушення 
громадського порядку; 2) у вигляді суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства чи організації; 3) у 
вигляді іншої шкоди – дезорганізації нормальної діяльності установ. Наслідки, як ознака об’єктивної сторони 
складу злочину, можуть бути або підраховані, або певним чином визначені. Наприклад, порушення нормальної 
роботи транспорту полягає у зриві графіку руху поїздів, автомобільного транспорту тощо. Порушенням роботи 
установи може бути фізичне блокування входу або виходу працівників установи, недопущення працівників 
установи до їх робочих місць для виконання службових обов’язків. Наслідки входять в предмет доказування по 
кримінальній справі, що стає можливим за умови конкретності цієї ознаки. Якщо наслідки злочину при 
розслідуванні не були встановлені або були визначені помилково, це є підставою для направлення судом 
кримінальної справи на додаткове розслідування або винесення виправдального вироку. 

Звідси, наслідком групового порушення громадського порядку є грубе порушення громадського порядку 
або суттєве порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації, та при цьому, грубість або 
суттєвість порушення мають бути певним чином визначено або підраховано. 
 В об’єктивних ознаках виявляються як фактичні, так і соціальні властивості злочину, передусім його 
суспільна небезпечність. Суспільна небезпечність групового порушення порядку пов’язується з тим, що воно  
спроможне, хоча і тимчасово, паралізувати діяльність органів державної влади і управління; призвести до 
суттєвих порушень громадського порядку; поставити під загрозу громадський спокій; нанести суттєву 
економічну шкоду підприємству, організації, установі або конкретній особі. 
   При цьому, на наше переконання, у випадку, коли особа не приймає участі в організації групових дій, 
що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, 
підприємства, установи чи організації, а також не брала активну участь у таких діях, хоча і була присутня у 
відповідному місці в момент вчинення такого злочину, не може бути притягнута до кримінальної 
відповідальності за групове порушення громадського порядку. 

Значення суб’єктивної сторони полягає в тому, що, являючись обов’язковим елементом будь-якого 
складу злочину, вона суттєво впливає на тяжкість вчиненого злочину. Не менш значна роль суб’єктивної 
сторони при кваліфікації вчиненого, розмежуванні суміжних за об’єктивною стороною складів злочинів [13, с. 
106]. 

Встановлення всіх ознак суб’єктивної сторони – це завершальний етап у констатації складу злочину як 
єдиної підстави кримінальної відповідальності. Тому з’ясування суб’єктивної сторони має важливе значення.  

По-перше, вона виступає обов’язковим елементом будь-якого складу злочину, а її наявність чи 
відсутність дає можливість відмежувати злочинне діяння від незлочинного. 

По-друге, суб’єктивна сторона істотно впливає на кваліфікацію злочину і дозволяє відмежовувати 
тотожні злочини за об’єктивними ознаками. 

По-третє, зміст суб’єктивної сторони істотно впливає на ступінь тяжкості вчиненого злочину, ступінь 
суспільної небезпечності особи суб’єкта і тим самим на призначення покарання. 

На нашу думку, метою групового порушення громадського порядку є досягнення певних спільних 
результатів, що призвела до злочинних наслідків, тобто до грубого порушення громадського порядку або 
суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації. 

Мотивом групового порушення громадського порядку є ряд обставин, які постійно та в однаковій мірі 
впливають на це. На наш погляд, вони можуть бути поділені на декілька груп, в кожній з котрих 
класифікуючою є якась одна найбільш характерна ознака причини. Наприклад така, яка характеризує 
економічну сутність соціальних відносин, принципи існування соціальних відносин або враховує біологічні чи 
психоемоційні особливості людини, її поведінки в особистому житті і їх вплив на формування соціальної 
поведінки громадян. 

Мотиви та цілі групового порушення громадського порядку можуть бути різними: політичні, 
економічні, корисні, релігійні та ін. Вони не впливають на кваліфікацію (лише враховуються при призначенні 
покарання). 

На нашу думку, до факторів (чинників) економічного характеру, які можуть впливати на можливість 
вчинення групового порушення громадського порядку (економічні передумови), можна віднести такі, як 
незадовільний стан економічного розвитку суспільства, майнове розшарування населення, втрата роботи 
значної частини населення. 

Якщо мотивом грубого порушення громадського порядку є явна неповага до суспільства то такий злочин 
слід кваліфікувати як хуліганство. При цьому явною (очевидною як для винної особи, так і для потерпілих чи 
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оточуючих) неповагою до суспільства вважається прагнення показати свою зневагу до існуючих правил і норм 
поведінки в суспільстві, самоутвердитися за рахунок приниження інших осіб, протиставити себе іншим 
громадянам, суспільству, державі. Відсутність у діях винної особи прояву явної неповаги до суспільства 
виключає визнання злочину хуліганством [15]. 

 При цьому, на нашу думку, групові дії спрямовані на порушення громадського порядку при відсутності 
явної неповаги до суспільства можуть кваліфікуватися як групове порушення громадського порядку відповідно 
до статті 293 КК України. 

Таким чином, на підставі проведеного дослідження об’єктивних та суб’єктивних ознак групового 
порушення громадського порядку, можна зробити наступні висновки: 

1. Об’єктивна сторона групового порушення громадського порядку – це процес суспільно небезпечного 
та протиправного посягання на охоронюваний законом громадський порядок, який розглядається з точки зору 
послідовного розвитку тих подій і явищ, котрі починаються зі злочинної дії (бездіяльності) суб’єкта і 
закінчуються спричиненням певної шкоди для роботи транспорту, підприємства, установи чи організації. 
Виступаючи зовнішнім виразом процесу злочинного посягання, об’єктивна сторона групового порушення 
громадського порядку протікає в певних умовах, місці й часі, внаслідок чого спричинюється шкода 
громадському порядку або роботі транспорту, підприємства, установи чи організації, що охороняються 
кримінальним законом. 

2. Суб’єктивна сторона групового порушення громадського порядку характеризується прямим умислом: 
особа усвідомлює, що організовує групові дії, передбачає грубе порушення громадського порядку або суттєве 
порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації, і бажає їх настання; особа усвідомлює, 
що бере активну участь у групових діях, передбачає грубе порушення громадського порядку або суттєве 
порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації, і бажає їх настання; 

3. Мотив та мета є факультативними ознаками суб’єктивної сторони вказаного складу злочину. При 
цьому окремі мотиви та цілі не можливі при груповому порушенні громадського порядку. Тобто визначення 
вказаних ознак суб’єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 293 КК України, дозволяє правильно 
кваліфікувати відповідні протиправні дії та відмежувати цей злочин від суміжних складів.  

При цьому, викладене свідчить про необхідність узагальнення і глибокого аналізу нагромадженого 
теоретичного та практичного матеріалу, оцінки окремих тенденцій і обґрунтування на цій основі в подальшому 
проблем, пов’язаних з дослідженням кримінальної відповідальності за групове порушення громадського 
порядку, зокрема щодо кваліфікації злочинів проти громадського порядку. 
 
РЕЗЮМЕ 
В статті автор досліджує злочин групового порушення громадського порядку. Подано кримінально-правову 
характеристика групового порушення громадського порядку в Україні. Виділено об’єктивні та суб’єктивні 
ознаки злочину групового порушення громадського порядку. 
РЕЗЮМЕ 
В статье автор исследует преступление группового нарушения общественного порядка. Подано криминально-
правовую характеристику группового нарушения общественного порядка в Украине. Выделено объективный и 
субъективный признаки преступления группового нарушения общественного порядка. 
SUMMARY 
In the current article the author analyzes the public order group infringement crime. Listed the public order group 
infringement criminal-legal characteristics in Ukraine. Pointed out the objective and subjective features of public order 
group infringement crime. 
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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ОБ’ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА 
 
О.Ю. Петриків, аспірант Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх 
справ ім. Є. О. Дідоренка , провідний спеціаліст з юридичної роботи  Публічного акціонерного товариства 
комерційного банку “Приватбанк”  ⋅  

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. На сьогоднішній день правові відносини у нашому суспільстві набули 

певного вигляду, в якому одним із значних і важливих об’єктів майнових прав є нерухоме майно. Важливе 
юридичне значення нерухомості пов’язане з побудовою ринкових відносин у суспільстві, які спираються на 
відносини власності між суб’єктами. Саме нерухоме майно є одним з основних засобів існування людини, 
основним засобом виробництва. Наприклад, створення повноцінного виробничого комплексу можливе лише на 
базі нерухомого майна. 

З метою врегулювання суспільних відносин законодавством України визначено правовий режим 
нерухомого майна. Але на практиці об’єкт нерухомості не завжди відповідає юридично визначеній формі. 
Об’єкт незавершеного будівництва є проміжною тимчасовою ланкою у процесі будівництва, що передує 
створенню нового об’єкта, спорудженню об’єкта нерухомого майна. Тому об’єкт незавершеного будівництва 
наділений особливим правовим режимом, який повинен мати чітке визначення у деталізованій формі. Однак, 
нормативно-правові акти не містять поняття «незавершеного будівництва», що не дозволяє чітко визначити 
його правовий режим.  

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ. Питанням дослідження правового режиму об’єкта 
незавершеного будівництва приділяли увагу українські юристи: І. Бережна, В. Захарова В. Кисіль, Д. Кучерак, 
Д. Симанов, С. Сліпченко та ін. 

Основними висновками їхніх досліджень є те, що майно, яке вже не є будматеріалами, але ще 
незавершене будівництвом і не є новоствореним нерухомим майном, вважається нерухомістю. Право власності 
поширюється на будматеріали та обладнання, використані у процесі будівництва. Лише у судовому порядку за 
заявою зацікавленої особи, остання може бути визнана власником недобудованого нерухомого майна, якщо 
буде встановлено, що частина невиконаних згідно з проектом робіт є незначною. Проте, вирішуючи дане 
питання, необхідно врахувати законодавчі нововведення згідно з Законом України «Про внесення змін у деякі 
законодавчі акти України» від 15.12.05р. № 3201-ІV, який прямо визначає незавершене будівництво як об’єкт 
цивільно-правових відносин. 

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНОЇ ПРОБЛЕМИ. Основним питанням правового режиму об’єкта 
незавершеного будівництва, що потребує однозначної юридично закріпленої відповіді, є наступне. Якщо 
нерухомому майну як новоствореній речі, передує об’єкт незавершеного будівництва, виникає питання, до 
якого виду речі він належить? Тобто не зрозуміло, чим є об’єкт незавершеного будівництва: нерухомим 
майном; сукупністю матеріалів, обладнання тощо, які були використані в процесі його будівництва. Адже дане 
наукове, теоретичне питання має важливе практичне значення, зокрема у відносинах стосовно набуття права 
власності на об’єкт незавершеного будівництва.  

Визначення правового режиму об’єкта незавершеного будівництва дозволяє встановити умови існування 
даного об’єкта, тобто з’ясувати сукупність правових норм, які визначають поняття і сутність незавершеного 
будівництва з правової точки зору. 

Правовий режим незавершеного будівництва є достатньо складним, що потребує вивчення й вирішення. 
Так, вирішенню підлягає основне складне питання: «Чи є об’єкт незавершеного будівництва нерухомим 
майном? Якщо так, то з якого моменту?». 

МЕТА НАУКОВОЇ СТАТТІ. Метою статті є визначення правового режиму об’єкта незавершеного 
будівництва. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Особлива увага належить нормам, що змінили положення Цивільного 
кодексу України у частині виникнення прав власності на об’єкт незавершеного будівництва. З набуттям 
чинності Закону України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України» від 15.12.05р. – норми 
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Цивільного кодексу України прямо визначають незавершене будівництво як об’єкт цивільно-правових 
відносин. Згідно зі ст.331 ЦК України, у разі необхідності власник матеріалів і обладнання може укласти 
договір щодо об’єкта незавершеного будівництва, право власності на який реєструється органом, що здійснює 
державну реєстрацію прав на нерухоме майно на підставі документів, що підтверджують право власності або 
користування земельною ділянкою для створення об’єкта нерухомого майна, проектно-кошторисної 
документації, а також документів, що містять опис об’єкта незавершеного будівництва [1]. 

Раніше ст. 331 ЦК УРСР 1963 р., який діяв до 2004 року, відносно правового режиму об’єктів 
незавершеного будівництва передбачала, що право власності на новостворене майно виникає лише з моменту 
завершення його будівництва, прийняття до експлуатації і державної реєстрації. 

Цивільний кодекс УРСР 1963 р. містив застереження, що за заявою зацікавленої особи суд може визнати 
її власником майна, якщо буде встановлено, що частина робіт, яка не була виконана відповідно до проекту, є 
незначною. 

За новою редакцією ЦК України набуття права власності на об’єкти незавершеного будівництва 
здійснюється поза судового розгляду [2]. 

Отже, єдиним способом придбання права власності на об’єкт незавершеного будівництва до 2004 року 
було лише рішення суду. За новою редакцією ЦК України зазначену процедуру набуття права власності на 
об’єкти незавершеного будівництва спрощено. Можна казати про формальне спрощення процедури, але 
практика свідчить про перешкоди у державній реєстрації права власності на незавершене будівництво у 
позасудовому порядку. 

Окремі вчені висвітлюючи проблеми іпотечних відносин, взагалі  вважають, що застосування 
законодавцем ознаки «об’єкта, розташованого на земельній ділянці і невід’ємно пов’язаного з нею, 
переміщення якого є неможливим без його знецінення та зміни його призначення», як основного критерію, що 
розмежовує рухоме і нерухоме майно, є не зовсім вдалим. Так, на практиці досить складно визначити, 
наділений об’єкт такими ознаками чи ні, адже сучасний рівень розвитку науки і техніки дає змогу перемістити з 
місця на місце практично будь-який об’єкт за винятком земельних ділянок. Тому будучи перенесеними, такі 
об’єкти можуть бути кваліфіковані як нерухомість тільки при поновленні та збереженні фізичного та 
юридичного зв’язку [3, с.20]. 

Аналізуючи законодавство України, можна відзначити, що лише два підзаконних акти, які за своїм 
прямим призначенням не спрямовані на регулювання майнових відносин щодо нерухомості, стосуються 
поняття «незавершене будівництво». 

Згідно з Наказом Фонду державного майна України «Про затвердження Класифікатора державного 
майна» від 15.03.06р. № 461 незавершене будівництво - це об’єкти, які розпочаті будівництвом і не прийняті в 
експлуатацію, включаючи законсервовані об’єкти [4]. 

Наказ Державного казначейства України “Про затвердження Інструкції з обліку основних засобів та 
інших необоротних активів бюджетних установ” від 17.07.2000 р. № 64 дає визначення незавершеного 
капітального будівництва. До цього формулювання незавершеного капітального будівництва ми ще 
повернемось далі при визначенні моменту виникнення об’єкта незавершеного будівництва.  

Зазначені поняття не визначають приналежності об’єкта незавершеного будівництва до нерухомості. 
Проте зрозуміло, що об’єкт незавершеного будівництва це розпочатий будівництвом об’єкт, але не завершений 
і не прийнятий в експлуатацію. 

З нормативно-правових актів можна визначити характерні й обов’язкові риси об’єкта незавершеного 
будівництва. 

Наказом Міністерства юстиції України «Про внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів 
Міністерства та про затвердження Положення про Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого 
майна» від 09.06.1999 р. № 31/5 встановлено, що нерухоме майно – це земельні ділянки, а також об’єкти, 
розташовані на земельній ділянці, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва, які невід’ємно пов’язані з 
нею, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення [5]. Аналіз визначення 
нерухомого майна, приведеного у підзаконному акті - даному Наказі Міністерства юстиції України дозволяє 
здійснити його інтерпретацію, що конкретизує законодавче розпорядження стосовно поняття нерухомого 
майна. Так, з контексту даного визначення нерухомого майна встановлено головні характеристики об’єктів 
незавершеного будівництва: 

- розташовані на земельній ділянці;  
- невід'ємно пов'язані із земельною ділянкою;  
- переміщення об’єктів незавершеного будівництва є неможливим без їх знецінення та зміни їх 

призначення;  
- є нерухомим майном. 

Повертаючись до режиму об’єкта незавершеного будівництва як речі, маємо чітке розмежування, що 
виникає з поняття нерухомих та рухомих речей згідно зі ст.181 ЦК України. Так, до нерухомих речей належать 
земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх 
знецінення та зміни їх призначення. 

З двох можливих видів речей, рухомого чи нерухомого характеру, об’єкт незавершеного будівництва за 
своїми природними ознаками суперечить речам, які можна вільно переміщувати у просторі. Отже, на перший 
погляд, об’єкт незавершеного будівництва є нерухомістю. 
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Проте, проглядаються деякі відмінності об’єкта незавершеного будівництва від об’єкта нерухомості, а 
саме це пов’язано з моментом появи об’єкта. 

Відповідно до семасіологічного методу, що спрямований на встановлення значення слів, які утворюють 
сполучення «об’єкт незавершеного будівництва», слово «незавершений» вказує на те, що будівництво було 
розпочато. Так, першим етапом будівництва є проектно-дослідницькі роботи і одержання дозволу на виконання 
підготовчих робіт. 

У вищезгаданому наказі Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції з обліку 
основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ» від 17.07.2000 р. № 64 визначено, що 
незавершене капітальне будівництво – це обсяг фактично освоєних капітальних вкладень на незакінчених і не 
введених в експлуатацію будовах та об’єктах будівництва станом на певну дату [6]. Отже саме такі витрати на 
будівництво в податковому розумінні є об’єктом будівництва. Проте на зазначеному етапі будівництва, об’єкт 
незавершеного будівництва не є нерухомістю, тому що за своєю природою не відповідає визначенню 
нерухомих речей згідно зі ст.181 ЦК України, доки об’єкт незавершеного будівництва не буде невід’ємно  
пов’язаний із земельною ділянкою фундаментом, тобто мати стійкий зв'язок із землею. 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ. Визначаючи правовий режим незавершеного будівництва, доходимо 
висновку, що по-перше необхідне нормативно-правове визначення об’єкта незавершеного будівництва. Слід 
взяти за основу, що незавершене будівництво – це розпочата процедура зведення або реконструкції будівлі 
(споруди), згідно із затвердженою будівельною (дозвільною, проектно-кошторисною) документацією, не 
введеного в експлуатацію об’єкта будівництва, у встановленому законодавством порядку. 

Об’єкт незавершеного будівництва є нерухомістю, якщо підпадає під законодавче визначення нерухомої 
речі, інакше - це сукупність матеріалів, обладнання тощо, які були використані у процесі будівництва, або 
капіталовкладення в іншому виді. 

Правовий режим об’єкта незавершеного будівництва має окрему юридичну особливість права власності. 
Відповідно до діючого законодавства, правовий режим передбачає державну реєстрацію права власності на 
об’єкт незавершеного будівництва. Разом з тим, процедуру державної реєстрації права власності на об’єкт 
незавершеного будівництва згідно із законодавчим вдосконаленням спрощено, шляхом її здійснення у 
позасудовому порядку. Однак такий порядок не є втіленим на практиці через правові колізії, неоднозначне 
розуміння правового становища суб’єктів даних відносин. Таким чином, юридичною особливістю права 
власності на об’єкт незавершеного будівництва є його державна реєстрація на підставі рішення суду. 

Враховуючи особливості правового режиму незавершеного будівництва, вважаємо за необхідне у 
подальших наукових дослідженнях за даною темою розглянути питання про порядок державної реєстрації 
права власності на об’єкти незавершеного будівництва. 

 
РЕЗЮМЕ 
На сьогоднішній день, юридичне регулювання відносин, пов'язаних з незавершеним будівництвом є 
недостатньо ефективним. Нормативно-правові акти України не містять поняття «Незавершене будівництво», 
що не дозволяє ясно сформулювати його правовий режим. Визначення правового режиму, дозволить 
встановити умови існування об'єктів незавершеного будівництва, оцінити ефективність правового регулювання 
відносин щодо незавершеного будівництва.  
РЕЗЮМЕ 
На сегодняшний день, юридическое регулирование отношений, связанных с незавершенным строительством 
является недостаточно эффективным. Нормативно-правовые акты Украины не содержат понятия 
«незавершенное строительство», что не позволяет отчетливо сформулировать его правовой режим. 
Определение правового режима, позволит установить условия существования объектов незавершенного 
строительства, оценить эффективность правового регулирования отношений по поводу незавершенного 
строительства. 
SUMMARY 
Today the legal regulation of relations concerning a construction in progress is insufficiently effective. The legislation 
of Ukraine is not contained by concepts «Construction in progress», that does not allow distinctly to formulate his legal 
regime. Definition of the legal regime, will allow to determine the terms of existence а construction in progress, 
estimate efficiency of the legal regulation of relations concerning a construction in progress. 
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СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТ КОМУНАЛЬНИХ КОНЦЕСІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 
Г.С. Пілігрім, старший викладач кафедри правових дисциплін Донецького національного університету 
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 
  ⋅  

На даний час найбільш поширеним об’єктом наукових досліджень виступає взагалі сам інститут концесії із 
акцентом на його економічні переваги. При цьому правові аспекти концесій недостатньо висвітлюються у наукових 
публікаціях, а існуючі дослідження переважно концентруються на відмінностях концесії від оренди, перевагах 
концесії порівняно з іншими правовими засобами. При цьому мало хто з дослідників звертає увагу на таку складову 
концесійних правовідносин, як суб’єкти та об’єкт договору концесії. Може здатися, що все і так зрозуміло про 
суб’єктно-об’єктний склад комунальних концесійних правовідносин, проте актуальність та своєчасність даної 
роботи як раз і обумовлюються необхідністю вирішення низки науково-прикладних проблем у контексті піднятої 
теми. 

Питанням правового регулювання концесійних відносин приділялася увага як з боку вітчизняних, так і 
зарубіжних вчених та практиків. Зокрема, концесія як правова форма використання державного майна у 
господарській діяльності розглядалася у роботі О.А. Медведєвої. На відмінних ознаках концесії від оренди детально 
зупинявся В.А. Устименко. На особливостях концесії як заохочувально-обмежувального спеціального режиму 
господарювання акцентувала увагу О.Р. Зельдіна. Серед зарубіжних досліджень можна виділити роботи російських 
вчених, зокрема, С.А. Сосни, О.М. Савінової, О.О. Левицької тощо. Проте недостатньо дослідженими та такими, що 
потребують подальшого аналізу, залишаються питання висвітлення особливостей суб’єктно-об’єктного складу 
комунальних концесійних правовідносин. 

Метою дослідження є розробка пропозицій щодо вдосконалення концесійного законодавства України, що 
визначає суб’єктний та об’єктний склад комунальних концесійних правовідносин. 

Для досягнення поставленої мети були вирішені наступні завдання: 
проаналізовано існуючі наукові розробки, вітчизняне та зарубіжне законодавство в контексті досліджуваної 

тематики; 
розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у досліджуваній сфері. 
Відповідно до чинного законодавства України суб’єктами договору концесії є концесієдавець та концесіонер, 

на чому вже частково було акцентовано увагу у попередньому підрозділі дисертації. Втім у цьому підрозділі 
потрібно дати детальну характеристику вказаним суб’єктам концесійних правовідносин. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про концесії» від 16.07.1999 р. концесієдавець – це орган виконавчої 
влади або відповідний орган місцевого самоврядування, уповноважений відповідно Кабінетом Міністрів України чи 
органами місцевого самоврядування на укладення концесійного договору.  

Виходячи з цього визначення слід звернути увагу на те, що органи, які уповноважені на укладення 
концесійного договору, та ті, що приймають рішення про надання об’єкта у концесію, не співпадають. Зокрема, 
рішення про надання у концесію об’єктів права комунальної власності приймає виключно на пленарному засіданні 
місцева рада, але стороною договору виступає не місцева рада, а орган уповноважений радою на його укладення. Це 
може бути відповідний виконавчий орган місцевої ради, до яких Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997 р. відносить виконавчий комiтет, вiддiли, управлiння та iншi створюванi радами виконавчi 
органи.  

Втім у деяких зарубіжних країнах рішення про надання концесії щодо об’єктів як державної, так і 
комунальної форми власності, приймає один єдиний орган. Наприклад, відповідно до Закону Молдавії «Про іноземні 
інвестиції» концесію іноземним інвесторам на розвідку, розробку і освоєння природних ресурсів може надавати 
виключно Уряд Республіки. Відповідно до інвестиційного законодавства Республіки Азербайджан подібні договори 
повинні отримувати додаткове затвердження з боку Верховної Ради [1, с. 11; 2, с. 6]. Згідно із ст. 52 Інвестиційного 
кодексу Республіки Білорусь концесієдавцем виступає концесійний орган представлений Республікою Білорусь в 
особі Уряду Республіки Білорусь або уповноваженого ним республіканського органу державного управління 
(державної організації підпорядкованої Уряду Республіки Білорусь). 

За законодавством окремих держав концесієдавцями навіть можуть виступати уповноважені юридичні особи. 
Зокрема, згідно Закону Російської Федерації «Про концесійні угоди» окремі права і обов’язки концедента можуть 
                                                           
© Пілігрим Г.С., 2009 
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здійснюватися уповноваженими органами і юридичними особами, і концедент повинен повідомити концесіонера 
про такі органи, особи та про здійснювані ними права і обов’язки (ч. 1 ст. 5). 

Аналізуючи порядок прийняття рішення про надання концесії, закріпленого у Законі України «Про концесії», 
доводиться констатувати наявність певних неузгодженостей щодо компетентного органу, уповноваженого на 
прийняття такого рішення. Згідно з ч. 4 ст. 6 цього Закону рішення про надання концесії на об’єкт права комунальної 
власності за результатами концесійного конкурсу приймає уповноважений орган місцевого самоврядування. Таке 
формулювання дає можливість дійти висновку, що рішення про надання концесії може прийняти не тільки місцева 
рада, але і інший, на думку законодавця, уповноважений орган.  

Дехто може сказати, що під уповноваженим органом місцевого самоврядування якраз і слід розуміти місцеву 
раду і, що тут немає будь-яких суперечностей. Втім у ст. 1 Закону України «Про концесії» спеціально акцентовано 
увагу на тому, що уповноважений орган місцевого самоврядування – це концесієдавець, якому делегуються 
повноваження на укладення договору концесії. Крім того, прийняття рішення про надання об’єктів права 
комунальної власності у концесію віднесено до виключної компетенції місцевої ради (ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»). У зв’язку з цим уявляється необхідним внести зміни до Закону України «Про 
концесії», виклавши ч. 4 ст. 6 у такій редакції:  

«4. Рішення про надання концесії на об’єкт права комунальної власності за результатами концесійного 
конкурсу приймається виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради.». 

Із категорією концесієдавця як сторони договору концесії тісно пов’язано питання про можливість участі у 
концесійних відносинах районних та обласних рад. Розв’язання цього питання представляється необхідним у межах 
даного дисертаційного дослідження, оскільки районні та обласні ради, як органи місцевого самоврядування, що 
представляють спiльнi інтереси територіальних громад сiл, селищ та міст, здійснюють повноваження з управління 
об’єктами їхньої спільної власності.  

Спільною власністю територіальних громад сіл, селищ та міст, відповідно до абз. 2 п. 10 роздiлу V 
«Прикiнцевi та перехiднi положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», визнається майно, 
передане до комунальної власності областей i районів, а також набуте на інших законних підставах. Правовий режим 
майна спільної власності територіальних громад мав би визначатися окремим законом, проте і досі його не прийнято. 
У зв’язку з цим питання надання об’єктів спільної власності територіальних громад у концесію дещо фрагментарно 
вирішуються у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», а у Законі України «Про концесії» більше 
уваги акцентовано саме на об’єктах права комунальної власності.  

На недоліках правового регулювання відносин з управління спільною власністю територіальних громад сіл, 
селищ та міст зупинялися багато дослідників [3; 4], проте недостатньо висвітленими залишилися правові аспекти 
використання об’єктів спільної власності на концесійній основі. 

Слід підкреслити, що суб’єктами права спільної власності виступають територіальні громади села, селища та 
міста, а повноваження з управління об’єктами цієї власності в силу закону здійснюють районні та обласні ради. 
Адже, виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються питання, зокрема, про продаж, 
передачу в оренду, концесію або пiд заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спiльнi потреби 
територіальних громад (п. 19 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Вказані питання 
вирішуються за дорученням вiдповiдних рад, які діють від імені територіальних громад.  

Якщо абстрагуватися від специфіки спільної власності територіальних громад, то можна припустити думку, 
що положення Закону України «Про концесії» можуть бути застосовані до концесії об’єктів такої власності. Втім 
особливості прийняття рішення про надання об’єктів спільної власності у концесію об’єктивно існують і ними не 
можна нехтувати. Вказаний закон переважно акцентує увагу на комунальній власності окремо взятої територіальної 
громади, оскільки у ч. 3 ст. 3 згадуються саме місцеві ради, під якими у науковій літературі зазвичай розуміють 
сільські, селищні, міські, районні у містах ради. До речі, слід зауважити, що до відання районних та обласних рад не 
віднесено затвердження переліку об’єктів спільної власності, які підлягають передачі у концесію. Відсутність такого 
повноваження можна пояснити тим, що рішення про передачу у концесію певного об’єкта приймається за 
дорученням вiдповiдних місцевих рад, звідси і затвердження такого переліку потребує спільних дій усіх рад щодо 
визначення конкретних об’єктів спільної власності.  

Отже, підсумовуючи вищенаведене уявляється доцільним внести зміни та доповнення до Закону України 
«Про концесії» наступного характеру. Слід доповнити ч. 2 ст. 6 Закону України «Про концесії» абзацом другим у 
наступній редакції: 

«Затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які забезпечують спiльнi потреби територіальних 
громад, що можуть надаватися в концесію, здійснюється виключно на пленарних засіданнях районної, обласної 
ради. Пропозиції щодо переліку конкретних об’єктів комунальної власності, які забезпечують спiльнi потреби 
територіальних громад, які можуть надаватися в концесію, вносяться відповідними радами до районної, обласної 
ради.». 

Частину 4 ст. 6 Закону України «Про концесії» необхідно доповнити абзацом другим такого змісту: 
«Рішення про надання концесії на об’єкти комунальної власності, які забезпечують спiльнi потреби 

територіальних громад, за результатами концесійного конкурсу приймається виключно на пленарних засіданнях 
районної, обласної ради.». 

Другою стороною концесійного договору згідно чинного законодавства України виступає концесіонер. 
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про концесії» концесіонером визнається суб’єкт підприємницької діяльності, 
який відповідно до цього закону на підставі договору отримав концесію. При цьому, виходячи з визначення терміну 
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«претендент», можна дійти висновку про те, що законодавець не обмежує коло концесіонерів за резидентністю, 
оскільки брати участь у конкурсі можуть і нерезиденти, а також учасниками концесійного конкурсу можуть 
виступати фізичні та юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності.  

Втім аналіз законодавства зарубіжних країн, зокрема країн-учасниць СНД, свідчить про різноспрямований 
підхід до визначення концесіонера за договором концесії.  

Так, за законодавством окремих країн перевага надається виключно іноземним інвесторам. Зокрема, 
переважно на залучення іноземного капіталу спрямовані Закони Республік Таджикистан від 15.05.1997 р. та 
Узбекистан від 30.08.1995 р. «Про концесії», що отримало відображення відповідно у ст. 1 та ст. 5. Згідно з 
законодавством Республіки Казахстан концесіонерами можуть бути лише юридичні особи (ст. 1 Закону Республіки 
Казахстан «Про концесії» від 07.07.2006 р.). У якості концесіонерів можуть брати участь у договорах концесії навіть 
держави, що передбачено у ст. 5 Закону Республіки Киргизстан «Про концесії і концесійні підприємства в Республіці 
Киргизстан» від 06.03.1992 р.  

Виходячи з наведеного, можна стверджувати, що вітчизняний законодавець скоріше обрав вірну тактику, 
спрямовану на залучення широкого кола претендентів на отримання концесії, не обмежуючи потенційних 
концесіонерів критеріями індивідуального або колективного підприємництва, «національної приналежності» тощо. 
У Законі України «Про концесії» навіть передбачено те, що концесіонер здійснює свою діяльність у будь-якій 
організаційно-правовій формі (ч. 1 ст. 19).  

Організаційно-правову форму діяльності концесіонера в найбільш загальному виді можна представити як 
передбачений законодавством організаційний спосіб здійснення підприємницької діяльності. 

Регулюванню цього кола суспільних відносин присвячено достатньо велику кількість нормативно-правових 
актів України. Загальний же перелік таких форм містить Класифікатор організаційно-правових форм 
господарювання ДК 002:2004, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики «Про затвердження нацiональних стандартiв України, державних 
класифiкаторiв України, нацiональних змiн до мiждержавних стандартiв, внесення змiни до наказу 
Держспоживстандарту України вiд 31 березня 2004 р. № 59 та скасування нормативних документiв» від 28.05.2004 р. 

Твердження законодавця про те, що концесіонер може здійснювати свою діяльність в будь-якій 
організаційно-правовій формі без відповідної конкретизації викликає певні сумніви. Так, згідно з Законом України 
«Про кооперацію» від 10.07.2003 р. тільки виробничий кооператив може здійснювати господарську діяльність з 
метою одержання прибутку (ч. 5 ст. 23). Відповідно до ст. 86 ЦК України установи можуть поряд зi своєю основною 
дiяльнiстю здiйснювати пiдприємницьку дiяльнiсть, якщо iнше не встановлено законом i якщо ця дiяльнiсть 
вiдповiдає метi, для якої вони були створенi, та сприяє її досягненню. Звісно, не може бути концесіонером 
комунальне підприємство і комунальне господарське об’єднання, оскільки в цьому випадку не відбувається реальної 
передачі об’єктів права комунальної власності суб’єктам приватного сектору економіки, залучення яких до 
управління цим майном з метою підвищення ефективності його використання є однією з ключових цілей надання 
концесії. В той же час зауважимо, що за законодавством Республіки Білорусь концесіонером можуть бути юридичні 
особи, в майні яких частка Республіки Білорусь, її адміністративно-територіальних одиниць, а також державних 
організацій складає не більше 25% (ст. 52 Інвестиційного кодексу Республіки Білорусь). 

Отже, як можна побачити вибір концесіонера щодо організаційно-правової форми господарювання має певні 
обмеження і має відповідати його статусу як суб’єкта підприємницької діяльності. У зв’язку з цим положення ч. 1 ст. 
19 Закону України «Про концесії» має бути викладено у новій редакції, а саме:  

«1. Концесіонер здійснює свою діяльність у організаційно-правовій формі, що відповідає характеру 
концесійної діяльності та його статусу як суб’єкта підприємницької діяльності.». 

У законодавстві окремих країн-учасниць СНД навіть передбачаються певні кваліфікаційні вимоги, яким має 
відповідати концесіонер задля участі у концесійному конкурсі. Зокрема, такі вимоги встановлені у ч. 1 ст. 18 Закону 
Республіки Казахстан «Про концесії». 

Звісно, українське законодавство ще розвивається у напрямку удосконалення критеріїв відбору концесіонерів 
та, взагалі, уточнення правового статусу концесіонера, проте це не заважає на даний час створювати юридичні особи 
для здійснення концесійної діяльності. Принаймні така можливість передбачена ч. 2 ст. 19 Закону України «Про 
концесії». Практика створення таких суб’єктів господарювання є доволі поширеною у окремих країнах ближнього 
зарубіжжя, зокрема у Республіці Киргизстан. За Законом Республіки Киргизстан «Про концесії і концесійні 
підприємства в Республіці Киргизстан» концесійне підприємство набуває статусу юридичної особи з дня його 
державної реєстрації. 

Український законодавець не вказав на конкретну організаційно-правову юридичних осіб, які мають 
спеціально створюватися задля здійснення концесійної діяльності, а лише обмежився загальним формулюванням 
про те, що порядок їх створення, реорганізації і ліквідації визначаються законодавством України. Отже, будь-яких 
винятків з загального правила щодо створення юридичних осіб для здійснення концесійної діяльності не 
передбачено, як і не передбачено конкретної організаційно-правової форми.  

В той же час у частині виконання договору концесії можуть передбачатися певні особливості (що не 
виключає надання певних преференцій), оскільки у ч. 2 ст. 19 Закону України «Про концесії» зауважено, що умови 
виконання ними (тобто спеціально створюваними юридичними особами) концесійних договорів визначаються 
законодавством України. Вважаємо, що надання будь-яких преференцій у виконанні умов концесійних договорів, 
зокрема із використанням об’єктів права комунальної власності, за критерієм суб’єкта господарювання, який 
здійснює концесійну діяльність, є неприпустимим, оскільки це суперечить, принаймні, ч. 2 ст. 5 Закону України 
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«Про концесії». Згідно із цією нормою, спеціальними законами можуть визначатися особливості здійснення 
концесійної діяльності в окремих сферах господарської діяльності.  

Отже, особливості здійснення концесійної діяльності та, як наслідок, виконання умов договорів концесії 
можуть бути передбачені у чинному законодавстві України щодо окремих сфер господарської діяльності, що 
виключає їх встановлення стосовно окремих суб’єктів господарювання. Такий підхід цілком відповідає одному з 
принципів концесійної діяльності, закріплених у ст. 2 Закону України «Про концесії», у частині врахування 
особливостей надання об’єкта у концесію в окремих сферах господарської діяльності.  

У зв’язку з вищенаведеним напрошується пропозиція внесення змін до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про 
концесії» із викладенням її у наступній редакції: 

«2. Порядок створення юридичних осіб для здійснення концесійної діяльності, їх реорганізації і ліквідації 
визначаються законодавством України.». 

У контексті аналізу правового статусу концесіонера викликає певні зауваження ч. 5 ст. 10 Закону України 
«Про концесії», якою встановлюється те, що реорганізація концесіонера – юридичної особи не є підставою для зміни 
умов або розірвання концесійного договору. Формулюючи таким чином норму, законодавець виходив з того, що 
наслідком реорганізації завжди виступає правонаступництво за правами та обов’язками реорганізованого суб’єкта 
господарювання. Втім така реорганізація не може не накласти певний відбиток на договір концесії. Слід навести 
наступні аргументи. 

На даний час реорганізація здійснюється у таких передбачених чинним законодавством формах, як злиття, 
приєднання, виділення, поділ, перетворення суб’єкта господарювання. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, 
перетворення) виступає підставою для припинення діяльності суб’єкта господарювання, про що зазначено у ч. 1 ст. 
59 Господарського кодексу України. У ситуації, коли таким суб’єктом господарювання виступає концесіонер, 
виникає немало питань щодо можливості виконання умов договору комунальної концесії.  

Сумніви щодо можливості виконання концесіонером, що знаходиться у стадії реорганізації, своїх договірних 
зобов’язань посилюються необхідністю переоформлення ліцензії на ліцензовані види господарської діяльності. До 
таких видів діяльності, зокрема, відноситься діяльність із використанням об’єктів концесії, що використовуються для 
здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення (п. 21 та 73 ст. 9 Закону України 
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р.). Не можна однозначно стверджувати, 
що у результаті реорганізації, концесіонер відповідатиме кваліфікаційним вимогам, що ставляться ліцензійними 
умовами до здійснення відповідної господарської діяльності. У зв’язку з цим відсутність ліцензії є достатньою та 
необхідною умовою для припинення концесіонером використання об’єкта права комунальної власності на засадах 
концесії, що також має стати підставою для припинення дії концесійного договору. Проте такої підстави для 
припинення дії концесійного договору не передбачено, що обумовлює необхідність внесення відповідних змін до ч. 
1 ст. 15 Закону України «Про концесії». Зокрема, вказану норму слід доповнити реченням наступного характеру: 

«відсутності у реорганізованого концесіонера ліцензії на здійснення відповідного виду господарської 
діяльності». 

Крім того, навіть якщо реорганізований концесіонер отримає ліцензію на здійснення відповідного виду 
господарської діяльності, він має відповідати вимогам до учасників концесійного конкурсу, встановленим Законом 
України «Про концесії» та конкурсною документацією. Тим паче, згідно з останніми змінами внесеними до Закону 
України «Про концесії», умови концесійного конкурсу щодо об’єктів права державної чи комунальної власності, що 
використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, 
концесієдавець погоджує з центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання у 
відповідній сфері. Отже, невідповідність концесіонера таким вимогам також слід визнати підставою для припинення 
дії концесійного договору із доповненням ч. 1 ст. 15 Закону України «Про концесії» абзацом наступного змісту: 

«невідповідності реорганізованого концесіонера вимогам до учасників концесійного конкурсу, встановленим 
цим Законом та конкурсною документацією». 

У підсумку відповідного корегування потребує ч. 5 ст. 10 Закону України «Про концесії», що уявляється 
можливим здійснити наступним чином: 

«5. Реорганізація концесіонера – юридичної особи слугує підставою для зміни умов або розірвання 
концесійного договору, у випадках передбачених цим та іншими законами України.». 

Безумовно, дія концесійного договору спрямована на ефективне використання об’єкта концесії, щодо якого, 
власно кажучи, і укладається договір. На даний час у ч. 2 ст. 3 Закону України «Про концесії» визначено сфери 
господарської діяльності, у яких можуть брати участь суб’єкти господарювання на підставі отримання у концесію 
об’єктів права комунальної власності. Цей перелік не є виключним, оскільки як зазначено у ч. 3 ст. 3 Закону України 
«Про концесії» виключно на пленарних засiданнях вiдповiднi мiсцевi ради можуть прийняти рiшення щодо 
додаткового перелiку сфер господарської дiяльностi, для здiйснення дiяльностi у яких об'єкти права комунальної 
власності можуть надаватися у концесію.  

На даний час найбільш перспективними об’єктами договорів комунальної концесії виступають об’єкти 
житлово-комунального господарства, транспортної галузі тощо. Саме щодо цієї категорії об’єктів свого часу були 
здійснені спроби організації та проведення концесійних конкурсів у багатьох містах України.  

На сьогодні в Україні функціонують три концесії на об’єкти права комунальної власності. Зокрема, у 
концесію передане одне підприємство комунальної теплоенергетики МКП «Артемiвськтепломережа» (концесіонер – 
ТОВ «Артемiвськ-енергiя»), комунальні водомережі у м. Бердянську (концесіонер – ТОВ «Чиста вода – Бердянськ») 
та цiлiсний майновий комплекс ОКП «Компанія «Луганськвода» (концесіонер – ТОВ «Луганськвода») [5; 6, с. 4]. Є 
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навіть вже перші позитивні результати діяльності концесіонера у м. Артемівську. За два роки роботи концесіонеру 
вдалося відновити централізоване гаряче водопостачання міста, яке там було відсутнє близько десяти років. 
Сьогоднішній тариф на тепло у м. Артемівськ повністю покриває витрати на виробництво послуг, і в ньому навіть 
закладена рентабельність [7, с. 28].  

Крім того, у світлі світової економічної кризи, яка також охопила Україну, розглядається питання передачі у 
концесію об’єктів незавершеного будівництва державної та комунальної форм власності. Зокрема, у розпорядженні 
голови Херсонської обласної державної адміністрації «Про заходи щодо використання об’єктів незавершеного 
будівництва державної та комунальної форм власності в області» від 15.06.2009 р. № 615 рекомендовано головам 
районних державних адміністрацій розглянути та вирішити питання щодо можливості здачі у концесію об’єктів 
будівництва, які можуть бути добудовані, з метою їх використання для надання послуг по задоволенню громадських 
потреб [8]. 

Враховуючи особливий правовий режим об’єктів права комунальної власності, які надаються у концесію, слід 
не погодитися з законодавцем у передбаченій потенційній можливості приватизації об’єкта концесії після закінчення 
строку дії концесійного договору з переважним правом концесіонера на його викуп. Зокрема, відповідне положення 
закріплене у ч. 7 ст. 3 Закону України «Про концесії». Таке бачення юридичної долі об’єкта концесії зовсім не 
відповідає інтересам територіальної громади та й, взагалі, природі відносин концесії. Якщо розмірковувати саме у 
руслі можливості приватизації об’єкта концесії, тоді концесія нічим не відрізнятиметься від оренди. Проте це не так, 
оскільки економіко-правова мета передачі об’єкту права комунальної власності у концесію зовсім інша. 

За інформацією, яка надходить з наукових джерел, можна дійти висновку, що концесія використовується саме 
у тих сферах господарювання та щодо тієї категорії об’єктів, приватизація яких є неможливою та які являють собою 
сферу публічного інтересу через притаманний цим сферам та об’єктам стан природних монополій [9, с. 174; 10, с. 
145-147]. Приватний капітал може бути залученим лише на договірній основі без зміни власника, а, отже, і форми 
власності.  

У зв’язку з цим пропонується ч. 7 ст. 3 Закону України «Про концесії» виключити, а ч. 6 цієї ж статті викласти 
у наступній редакції: 

«6. Об’єкти права державної чи комунальної власності, включені до переліку об’єктів, які можуть 
надаватися в концесію, не підлягають приватизації. У разі закінчення строку дії концесійного договору об’єкти 
концесії передаються концесієдавцю із можливістю поновлення дії договору на новий строк.». 

На особливу увагу у контексті досліджуваного у цьому підрозділі питання заслуговує ст. 23 Закону України 
«Про концесії», якою передбачається припинення діяльності комунального підприємства, майно якого передається в 
концесію, шляхом його ліквідації. При цьому, звісно, право господарського відання на майно, що було закріплене за 
комунальним підприємством, припиняється. На проблематичність ліквідації комунального підприємства звертали 
увагу окремі науковці, які наголошували на можливих соціальних та економічних небезпечних явищах, що можуть 
виникнути під час ліквідації. З наведеними дослідниками аргументами, що свідчать про необоротні наслідки 
ліквідації, безумовно, можна погодитися. Серед таких називалися наступні [11, с. 7-8; 12, с. 265-267]: 

підприємство виключається з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців; 
працівники підприємства звільняються у зв’язку з ліквідацією комунального підприємства, майно якого 

надане в концесію; 
створюється ліквідаційна комісія, яка повинна прийняти всі заходи щодо виявлення кредиторів і задоволення 

їх вимог, а також стягнення дебіторської заборгованості; 
у разі неспроможності підприємства погасити свої боргові зобов’язання порушується процедура банкрутства 

відповідно до чинного законодавства України; 
всі існуючі зобов’язання припиняються ліквідацією комунального підприємства, крім випадків, коли законом 

або іншими нормативно-правовими актами виконання зобов’язання ліквідованого підприємства покладається на 
іншого суб’єкта господарювання. 

Втім на практиці, насправді, ніякої ліквідації (у істинному юридичному значенні) комунального підприємства 
не відбувається. Навпаки, відбувається свого роду правонаступництво за правами та обов’язками комунального 
підприємства. Такий висновок випливає з інтерв’ю, наданого кореспонденту журналу «Эксперт», директором ТОВ 
«Артемівськ-Енергія» А. Валанчиус. На думку А. Валанчиуса, на даний час актуальним є питання визначення 
особливостей виконання фінансових зобов’язань підприємства, яке передається в концесію, оскільки сьогодні на 
інвестора, окрім відповідальності за виконання концесійного договору, покладається ризик переходу прав та 
обов’язків по погашенню заборгованості комунального підприємства. Зокрема, ТОВ «Артемівськ-Енергія» довелося 
погасити борги МКП «Артемiвськтепломережа» у розмірі 11,5 млн гривень [7, с. 29].  

Отже, практика господарювання свідчить про те, що органи місцевого самоврядування намагаються певним 
чином «обійти» норму Закону України «Про концесії» у частині ліквідації комунального підприємства. У зв’язку з 
цим виникає потреба врахування нормою права фактичних відносин, адже, у протилежному випадку, доведеться 
говорити про наявність у законодавстві, так званої, «мертвої норми». Вищенаведене обумовлює необхідність пошуку 
іншого засобу припинення діяльності комунального підприємства. Як відомо, правонаступництво за правами та 
обов’язками може виникнути, якщо використати інший спосіб припинення діяльності суб’єкта господарювання, а 
саме реорганізацію. Зокрема, на даний час реорганізація використовується у відносинах оренди державного та 
комунального майна. Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» 
припинення діяльності підприємства або його структурного підрозділу здійснюється шляхом його реорганізації 
через приєднання до орендаря. Уявляється, що слід використати, за аналогією, саме такий спосіб припинення 
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діяльності комунального підприємства, майно якого передається в концесію, що задовольнить інтереси як органів 
місцевого самоврядування, так і концесіонерів. 

Таким чином, ч. 1 ст. 23 Закону України «Про концесії» уявляється доцільним викласти у наступній редакції: 
«1. Припинення діяльності державного або комунального підприємства, майно якого передається в концесію, 

здійснюється шляхом його реорганізації через приєднання до концесіонера.». 
Певні питання виникають і щодо правового режиму майна, що надається в концесію або створюється у 

зв’язку з виконанням умов концесійного договору. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про концесії» концесіонеру 
на праві власності належить наступне: 

майно, придбане концесіонером на виконання умов концесійного договору; 
прибуток, отриманий від управління (експлуатації) об’єкту концесії; 
продукція, отримана в результаті виконання умов концесійного договору. 
Втім слід визнати неприйнятною норму аналізованого закону, якою допускається закріплення права власності 

концесіонера на майно, яке він придбав на виконання умов концесійного договору. Задля об’єктивності слід 
підкреслити, що абз. 3 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про концесії» передбачає можливість переходу вказаного майна у 
власність територіальної громади після закінчення строку дії концесійного договору відповідно до умов, 
передбачених цим Законом та концесійним договором.  

Як можна побачити, право комунальної власності на майно, придбане концесіонером на виконання умов 
концесійного договору, є виключенням з правила. З таким станом речей можна було б погодитися, якщо придбання 
відповідного майна здійснювалося б концесіонером безвідносно до умов концесійного договору. Проте норма абз. 3 
ч. 1 ст. 20 наведеного закону спеціально наголошує на тому, що майно набувається на виконання умов договору 
концесії, а звідси логічним видається висновок про визнання за таким майном права комунальної власності, як і за 
тим, яке створюється на виконання договірних умов. Адже, за нинішньої ситуації залишається не зрозумілим чому 
законодавець вважає, що майно яке створене на виконання умов концесійного договору є об’єктом права 
комунальної власності, а те, яке було придбане, лише може перебувати у власності територіальної громади.  

Вважаємо, що, незалежно від того як це майно було набуте, воно функціонально пов’язане з об’єктом концесії 
і не можна собі уявити ситуацію, коли після спливу строку дії договору концесії таке майно залишиться у власності 
концесіонера. Крім того, у разі банкрутства концесіонера майно, яке придбане на виконання умов концесійного 
договору та є його власністю, може бути відчужене з публічних торгів і тоді нависне загроза паралізації роботи 
об’єкта концесії, який, наприклад, використовується для надання послуг теплопостачання населенню міста.  

Отже, на підставі вищенаведеного уявляється необхідним викласти абз. 3 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про 
концесії» у такій редакції: 

«Майно, яке придбав концесіонер на виконання умов концесійного договору, належить на праві власності 
державі або територіальній громаді.». 

Отже, підсумовуючи вищенаведене, можна дійти наступних висновків: 
з метою недопущення прийняття рішення про надання концесії на об’єкт права комунальної власності 

некомпетентним на то органом запропоновано внести зміни у ч. 4 ст. 6 Закону України «Про концесії» із 
зазначенням про те, що рішення про надання концесії на об’єкт права комунальної власності за результатами 
концесійного конкурсу приймається виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради; 

обґрунтовано необхідність відображення у Законі України «Про концесії» особливостей прийняття рішення 
про надання об’єктів спільної власності у концесію; 

акцентовано увагу на тому, що вибір концесіонера щодо організаційно-правової форми господарювання має 
певні обмеження і має відповідати його статусу як суб’єкта підприємницької діяльності, а тому запропоновано 
внести відповідні зміни до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про концесії»; 

аргументовано, що встановлення у чинному законодавстві України особливостей здійснення концесійної 
діяльності та, як наслідок, виконання умов договорів концесії стосовно окремих суб’єктів господарювання 
суперечить нормативно встановленому принципу концесійної діяльності у частині врахування особливостей надання 
об’єкта у концесію в окремих сферах господарської діяльності; 

враховуючи те, що реорганізація концесіонера може спричинити неможливість виконання умов концесійного 
договору, запропоновано доповнити ч. 1 ст. 15 Закону України «Про концесії» двома новими підставами для 
припинення дії договору концесії. Крім того, запропоновано ч. 5 ст. 10 Закону України «Про концесії» викласти у 
новій редакції з урахуванням того, що реорганізація концесіонера – юридичної особи слугує підставою для зміни 
умов або розірвання концесійного договору, у випадках передбачених цим та іншими законами України; 

враховуючи те, що концесія використовується саме у тих сферах господарювання та щодо тієї категорії 
об’єктів, приватизація яких є неможливою та які являють собою сферу публічного інтересу, запропоновано 
виключити передбачену Законом України «Про концесії» можливість приватизації об’єктів концесії після закінчення 
строку дії концесійного договору; 

аргументовано необхідність визнання реорганізації через приєднання до концесіонера як способу припинення 
діяльності комунального підприємства, майно якого передається в концесію, що відповідатиме практиці 
правозастосування, яка склалася на даний час в Україні у цій сфері відносин; 

запропоновано передбачити норму про те, що майно, яке придбав концесіонер на виконання умов 
концесійного договору, належить на праві власності державі або територіальній громаді. 

Викладені у даному науковому дослідженні ідеї можуть бути розвинені у напрямку визначення особливостей 
концесійних правовідносин. 
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РЕЗЮМЕ 
У статті обґрунтована необхідність удосконалювання законодавства України в частині уточнення суб'єктного й 
об'єктного складів концесійних правовідносин. 
РЕЗЮМЕ 
В статье обоснована необходимость совершенствования законодательства Украины в части уточнения 
субъектного и объектного составов концессионных правоотношений.  
SUMMARY 
In the article the necessity of perfection of legislation of Ukraine is grounded for part of clarification of subject and 
objective compositions of concession legal relationships.  
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ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ 
ПРИНЦИПОВ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ (В КОНТЕКСТЕ АНАЛИЗА СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 
РАЗРАБОТОК)  ⋅ 

 
П.Д. Проскуряков  
 

Исследованию онтолого-правовых и терминологических характеристик правовых феноменов в целом и 
учения о принципах трудового права в частности посвящено научные разработки таких ученых, как: Акопова 
Д., Бандурка А.М., Бару М.И., Бесчастный В.Н., Биб И.Б., Венедиктов В.С., Гладких Д.Ю., Головина С.Ю., 
Горбачев А.В., Жигалкин П.И., Замченко А.О., Иншин Н.И., Карида В.О., Ковальский В.С., Козинцев И.П., 
Лавриненко О.В., Лебедева В.М., Лукашева Е.А., Мелешко Х.Т., Миронов В.И., Хуторян Н.Н., Швыдкый И.И., 
Шишко Г.Б., Щербина В.И. Между тем, как справедливо обращается внимание в современной философии 
права, та или иная «процедура», осуществляемая «в соответствии с правилами, является научной, процедура, 
нарушающая эти правила, – ненаучна... В основание науки положен механизм размножения (пролиферации) 
теорий, являющихся несоизмеримыми (т.е. не связанными единым логическим основанием и использующими 
различные понятия и методы). Принцип пролиферации (размножения) теорий разрешает создавать и 
разрабатывать теории, несовместимые с принятыми, даже если последние достаточно подтверждены и 
общепризнаны. Периоды борьбы альтернатив... самые плодотворные» [1, с. 229]. В этом контексте особое 
значение приобретает критический подход (анализ) в научном исследовании общественных явлений в целях 
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недопущения возникновения и развития в научной доктрине таких крайне опасных по своей сути явлений, как 
«монополизм» и «догматизм». «Критический пересмотр и новая оценка традиции есть механизм движения 
вперед» [1, с. 549]. Руководствуясь указанным, автором будут критически проанализированы доктринальные 
подходы к характеристике принципов регулирования служебно-трудовой деятельности работников ОВД 
Украины.  

Существующая проблема толкования принципов права напрямую связана с пониманием содержания и 
сущности самого права. В этом смысле ее решение имеет исходное и ключевое значение для трактовки 
практически всех других правовых явлений. В то же время, в многочисленных авторских интерпретациях 
можно выявить логическую противоречивость, неоднозначность толкования и тавтологичность в 
характеристике сущности такой категории, как «принципы», а также терминологически осложненную 
«подачу» (как следствие – восприятие) ее содержания. Не является здесь исключением и отраслевая доктрина 
трудового права. Наиболее аргументированной представляется «теории размежевания» принципов права [2, с. 
42-44], квинтэссенция которой заключается в том, что кроме «принципов права» нужно различать и такую 
категорию, как «правовые принципы». Правовые принципы, в отличие от принципов права, отображаются в 
нормативных актах в виде «норм-принципов» или же в «скрытом» виде, когда их содержание вытекает из 
анализа соответствующих норм. При этом «принципы права» должны рассматриваться как первичные 
относительно права юридического и представляют его сущность и содержание, а «правовые принципы», – в 
свою очередь, – определяются непосредственно юридическим (позитивным, «писаным») правом, а поэтому 
являются вторичными, производными по смыслу. Поэтому не разделяем полностью позицию Г.Б. Шишко и Х.Т. 
Мелешко [4, с. 26], Д.Ю. Гладких [5, с. 13], отождествляющих «принципы права» и «правовые принципы». 
Усматриваем явные признаки тавтологичности, определенную «затеоретизированность» и ее оборотную 
сторону (следствие) – сложность в восприятии сущности явления и в подходе И.И. Швыдкого [6]. Так, автор 
пишет: «Служебно-трудовая деятельность органов внутренних дел (на наш взгляд, должно идти не об 
«органах...», которые являются государственным учреждением, а о «работниках» этих органов – прим. авт.), 
кроме общих демократических принципов (такого понятия в общей теории права не существует, это 
обобщенная научная абстракция, которая нуждается в дополнительном разъяснении и уточнении, по крайней 
мере – в части ее компонентного состава – прим. авт.), характеризуется и специальными основами. Эти основы 
отвечают основным принципам правового регулирования служебно-трудовой деятельности работников органов 
внутренних дел (как видим, автор выходит из того, что служебно-трудовая деятельность характеризуется 
«общими» и «специальными» основами, а последние, в свою очередь, отвечают уже несколько иной категории – 
«основным принципам правового регулирования» такой деятельности, о которых вообще автор и речь не ведет. 
Кроме того, такой подход тяжело осознать даже концептуально, а если принять еще во внимание следующие – 
приведенные ниже – соображения автора, то, представляется, – вообще невозможным – прим. авт.). Отметим, 
что такие принципы, – пишет далее И.И. Швыдкый, – обусловливаются спецификой государственного органа, 
его структуры, сферы его компетенции, особенностью поставленных перед ним задач и выполняемых 
функций (по крайней мере, относительно функций тезис является спорным: функции, как известно, основные 
направления деятельности таких органов, а такая деятельность осуществляется, исходя из соответствующих 
принципов. Затем, «функции» отнюдь не могут предварительно определять «принципы», как о том пишет И.И. 
Швыдкый – прим. авт.). При этом, некоторые структурные элементы (чего именно? – прим. авт.) могут 
действовать, кроме основных, присущих вообще органам внутренних дел (но автор ведет здесь речь не об 
основных, присущих вообще ОВД, принципах, а, если вспомнить, об «основных принципах правового 
регулирования», что не одно и то же – прим. авт.), на дополнительных принципах (выходит, что и «некоторые 
элементы» «специальные основы» реализуются на основе «дополнительных принципов», которые, снова же 
таки, как и в предыдущем случае, автором не раскрываются – прим. авт.). Это (что именно? – прим. авт.) также 
есть производным от особенностей (чего? каких именно? – прим. авт.) каждого конкретного («каждый» не 
может быть не «конкретным» – усматриваем тавтологичность в таком словосочетании – прим. авт.) 
подразделения и выполняемых им задач. Итак, – делает вывод И.И. Швыдкый, – к основным принципам 
правового регулирования служебно-трудовой деятельности работников органов внутренних дел относятся: 
принцип обеспечения личной безопасности граждан, защита их прав и свобод, законных 
интересов (обозначенный принцип, по нашему мнению, не является непосредственно принципом правового 
регулирования служебно-трудовой деятельности работников ОВД, ведь он касается, скорее, реализации их 
служебных полномочий на практике – прим. авт.); принцип равенства граждан при принятии на службу в 
органы внутренних дел и при ее прохождении (здесь необходимо было бы автору уточнить, о каком именно 
«равенстве» идет речь: юридическом, фактическом и т.п. Абсолютного, как, кстати, и фактического равенства в 
этой сфере не существует и некогда не существовало. По нашему мнению, речь может идти о юридическом 
равенстве, но, дополним, последнее в обозначенной сфере правового регулирования дополняется, 
«взаимодействует» с отношениями субординации, подчинения сторон служебно-трудового правоотношения – 
прим. авт.); принцип уважения достоинства личности и гуманного отношения к ней (такое положение не 
является отраслевым принципом, а относится, по нашему мнению, скорее, к общеправовым основам права, 
которые нашли свое отображение в конституционных нормах – прим. авт.); принцип профессионализма при 
осуществлении своих служебно-трудовых обязательств; принцип компетентности работников ОВД (данный 
принцип, – акцентирует внимание И.И. Швыдкый, – на сегодняшний день является одним из наиболее 
актуальных) (на наш взгляд, если признать, что последний принцип «является одним из наиболее актуальных», 
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что означает наличие существенных проблем в процессе их фактической реализации, то сомнительным 
становится соблюдение предыдущего (к обозначенному) принципа – принципа «профессионализма при 
осуществлении своих служебно-трудовых обязательств». А может ли такое быть?.. И вдобавок, содержательно 
оба указанные автором статьи «принципы», думается, являются тавтологическими, по сути дублируют друг 
друга – прим. авт.); принцип дисциплины и законности (думается, то «законность» не исключает 
«дисциплину», потому усматриваем здесь в позиции И.И. Швыдкого частичную тавтологию – прим. авт.); 
принцип персональной ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных 
обязанностей (принимая во внимание ст. 61 Конституции Украины, где содержится «межотраслевое» по статусу 
положение о том, что «юридическая ответственность лица имеет индивидуальный характер», данное 
положение, на наш взгляд, априори не может иметь статус принципа правового регулирования служебно-
трудовых отношений работников ОВД, как из того выходит автор – прим. авт.); принцип четкого 
распределения компетенции между государственными органами и должностными лицами (отнесение такого 
принципа к этому перечню представляется вообще сомнительным, поскольку, во-первых, в ОВД работают не 
только «должностные лица», а еще и «служебные» и другие категории, а, во-вторых, – сложно понять, как 
можно и главное – возможно ли действительно дифференцировать «компетенцию» между государственными 
органами и должностными лицами, которые работают в этих же госорганах, фактически выполняя их задачи и 
функции на практике?.. Думаем, что – это делает нецелесообразно, как и возводить весьма спорный тезис в ранг 
принципа правового регулирования – прим. авт.); принцип оплаты труда за трудовую деятельность из средств 
государственного бюджета или в некоторых случаях за счет предприятий, организаций, граждан за выполнение 
соответствующих услуг (разве это принцип? Думается, что это, как известно, признак индивидуально-трудового 
правоотношения независимо от сферы его возникновения и реализации – прим. авт.); договорная система 
оплаты труда государственных служащих, оказывающая содействие ликвидации уравниловки в оплате труда 
работников с различной профессиональной подготовкой и различными служебными обязанностями (здесь, по 
крайней мере, следует вести речь не о «профессиональной подготовке и различных служебных обязанностях», а 
о первичном относительно указанных понятии – «уровень квалификации» или, например, «сложность 
выполняемой работы». Но, если говорить в целом, то, как указанное положение может считаться принципом, 
если в этой сфере доминирует вовсе не договорная, как пишет автор, а жестко централизованная 
(государственная) система оплаты труда (финансирования)? Кроме того, по логике суждений автора статьи – 
И.И. Швыдкого – следует, что, если такая система оплаты труда не содействует ликвидации уравниловки в 
оплате труда, то это уже и не принцип правового регулирования служебно-трудовых отношений?.. Заметим, что 
современное состояние и практика применения специального трудового законодательства об условиях и 
порядке оплаты труда работников ОВД Украины, к сожалению, свидетельствует о том, что «договорная» 
система, впрочем, как и «централизованная», является неэффективной, во многом декларативной [7-9] – прим. 
авт.); принцип свободы и добровольности труда (в такой редакции, предложенной И.И. Швыдкым, 
усматриваем тавтологию: тяжело представить на практике «свободу труда» без «добровольности» последнего и, 
кроме того, такое положение является межотраслевым по характеру, поскольку закреплено в ч. 3 ст. 43 
Конституции Украины – прим. авт.); принцип договорного характера труда (указанный принцип, по нашему 
мнению, поглощается предыдущим принципом – «принципом свободы и добровольности труда»: 
добровольность и свобода реализуются именно через трудовой договор, его разновидность – договор (контракт) 
о службе в ОВД, а потому имет место тавтология – прим. авт.); принцип определенности трудовой 
функции (этот принцип, по нашему мнению, не имеет общего характера, то есть такого, который присущ 
правовому регулированию всех видов служебно-трудовых отношений, а является принципом лишь отдельного 
правового института – института трудового договора – прим. авт.), принцип самостоятельности работников 
органов внутренних дел при принятии решений (указанное положение не является принципом правового 
регулирования служебно-трудовой деятельности работников ОВД вообще, поскольку практическая реализация 
последнего не имеет принципиального характера [10, с. 134; 11, с. 27], а А.О. Замченко обоснованно отмечает, 
что «в логическом понимании принцип центральное понятие, основа системы, что является обобщением и 
распространением какого-то положения на все явления той отрасли, из которой данный принцип 
абстрагирован» [12, с. 202]. Указанные положения не учтены должным образом в данном случае автором 
статьи – прим. авт.); принцип, – пишет далее И.И. Швыдкый, – который является производным от 
предыдущего, – ответственности за принятые решения (это общеправовой принцип, который имеет, в том числе 
и конституционное закрепление, а потому он не является отраслевым по характеру, сфере реализации – прим. 
авт.)... Итак, правовое регулирование служебно-трудовой деятельности осуществляется на общих принципах, 
присущих государственной службе, и на специфических принципах, связанных со спецификой 
рассматриваемого субъекта (субъекта чего? И вообще, разве автором изначально поднимался вопрос о 
зависимости принципов от «субъекта»? Вспомним, отмечалось следующее: «...такие принципы 
обусловливаются спецификой государственного органа, его структурой, сферой его компетенции, особенностью 
поставленных перед ним задач и выполняемых функций. При этом, некоторые структурные элементы могут 
действовать, кроме основных, присущих вообще органам внутренних дел, на дополнительных принципах. Это 
также является производным от особенностей каждого конкретного подраздела и выполняемых им задач». Как 
видим, об «субъекте» речь вообще автором не велась – прим. авт.)» [6, с. 347-348]. 

Довольно противоречивыми усматриваем и сентенции И.И. Швыдкого, которые последний высказывает 
в своей другой публикации, а именно – научной статье «Принципы правового регулирования служебно-
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трудовой деятельности работников ОВД» [13]. Следует сразу заметить, что обозначенная научная статья по сути 
полностью содержательно дублирует его предыдущую публикацию [6], о которой речь шла выше, а потому в 
очередной раз «тиражирует» отмеченные недостатки. Так, сначала указанный автор в своей научной статье 
отмечает, что «целью проведения данного исследования является выявления места и роли принципов правового 
регулирования служебно-трудовых отношений, которые возникают (скорее, не возникают, основания их 
возникновения другие, а реализуются! – прим. авт.) во время осуществления своих полномочий работниками 
органов внутренних дел...», а затем автор отмечает следующее: «...для достижения поставленной цели в ходе 
исследования ставятся следующие задачи: определить роль и место принципов права вообще; изучить сущность 
принципов правового регулирования; определить те особенности, которые присущи принципам правового 
регулирования служебно-трудовой деятельности работников органов внутренних дел» [13, с. 473]. Выходит, что 
сначала автор пытается выяснить «место и роль принципов правового регулирования служебно-трудовых 
отношений», а потом переходит к выяснению, кроме других общетеоретических аспектов, лишь «особенностей, 
которые присущи принципам правового регулирования служебно-трудовой деятельности работников органов 
внутренних дел»? Дополним, что, по нашему мнению, то ни того, ни другого автор статьи так и не сделал, а 
лишь ограничился поверхностной (общей) критикой, с которой можно согласиться частично, позиции 
В.С. Венедиктова и М.И. Иншина [14, с. 164] и указанием в целом на то, что «служебно-трудовая деятельность 
органов внутренних дел, кроме общих демократических (интересно, а что существуют «недемократические»? – 
прим. авт.) принципов, характеризуется и специальными основами». При этом автор отметил, что «...такие 
принципы («специальные основы» – прим. авт.) обусловливаются спецификой государственного органа, его 
структуры, сферы его компетенции, особенностью поставленных перед ним задач и выполняемых 
функций (какой именно «спецификой» органа, структуры и т.п.? На наш взгляд, непосредственно в статье эти 
вопросы автор не раскрывает – прим. авт.). При этом, некоторые структурные элементы (чего именно? каких 
именно? – прим. авт.) могут действовать, кроме основных, присущих вообще органам внутренних дел, на 
дополнительных принципах» [13, с. 473-474]. Итак, выстроив такую «логическую» схему: «общие 
демократические принципы – специальные основы – дополнительные принципы», с которой, вообще то, тяжело 
согласиться: если речь идет о «дополнительных», то, вероятно, предварительно должны упоминаться не 
«общие» и «специальные», а «основные» принципы!? Этимология слова «дополнительный» по нашему мнению, 
очевидно подталкивает именно к последнему ходу (логике) соображений: дополнительный, то, что дополняет, 
прибавляется к «основному»... Критерий классификации должны быть однородными в контексте, о котором 
размышляет И.И. Швыдкый в своей статье. Более того, после всего указанного выше автор статьи сугубо 
умозрительно (поскольку детального обоснования именно такого вывода в указанной научной статье нет) 
привел ряд «основных принципов правового регулирования служебно-трудовой деятельности работников 
органов внутренних дел»?! А как же цель и задачи, предварительно поставленные автором статьи: выяснение 
места и роли принципов правового регулирования служебно-трудовых отношений, а главное – выяснение 
«особенностей, которые присущи принципам правового регулирования служебно-трудовой деятельности 
работников органов внутренних дел»?.. И вдобавок возникают и другие вопросы: такие «особенности», о 
которых пишет автор статьи, касаются «общих», «специальных» или «дополнительных» основ? «Специальные» 
и «дополнительные» это разное, или одно и то же явление? «Особенности» присущи классификации принципов 
правового регулирования служебно-трудовой деятельности работников ОВД, или их содержанию, роли, 
значению и т.п.?.. Ответа на эти вопросы в статье И.И. Швыдкого найти практически невозможно. Как здесь не 
вспомнить о роли и решающем значении в процессе осуществления научных разработок «принципа ясности и 
доступности языка для адресатов актов», или, скажем, «закона непротиворечивости» [15, с. 392-393]. Не менее 
противоречивой является и собственно «система», приведенных в итоге И.И. Швыдкым, «основных 
принципов (такое словосочетание является тавтологичным по своей сути – прим. авт.) правового 
регулирования служебно-трудовой деятельности работников органов внутренних дел». Среди них, автор 
называет такие, как: «принцип обеспечения личной безопасности граждан, защита их прав и свобод, законных 
интересов; принцип равенства граждан при принятии на службу к органам внутренних дел и при ее 
прохождении; принцип уважения достоинства личности и гуманного отношения к ней; принцип 
профессионализма при осуществлении своих служебно-трудовых обязательств; принцип компетентности 
работников ОВД (данный принцип сегодня является одним из наиболее актуальных); принцип дисциплины и 
законности; принцип персональной ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
служебных обязанностей; принцип четкого распределения компетенции между государственными органами и 
должностными лицами; принцип оплаты труда за трудовую деятельность из средств государственного бюджета 
или в некоторых случаях за счет предприятий, организаций, граждан за выполнение соответствующих услуг; 
договорная система оплаты труда государственных служащих, оказывающая содействие ликвидации 
уравниловки в оплате работы работников с различной профессиональной подготовкой и различными 
служебными обязанностями; принцип свободы и добровольности труда; принцип договорного характера труда; 
принцип определенности трудовой функции; принцип самостоятельности работников органов внутренних дел 
при принятии решений; принцип, который есть производным от предыдущего, ответственности за принятые 
решения» [13, с. 475]. Приведенные выше критические суждения и выводы не следует рассматривать как истину 
в какой-либо «инстанции», это всего лишь попытка привлечь внимание научного сообщества к дискуссионным 
«сегментам» современной доктрины трудового права. «Любой ученый принимает в качестве одной из основных 
установок научной деятельности поиск истины, воспринимая истину как высшую ценность науки. Эта 
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установка воплощается в целом ряде идеалов и нормативов научного познания, выражающих его специфику... 
например, требовании логической непротиворечивости теории..., в поиске объяснения явлений, исходя из 
законов и принципов, выражающих сущностные связи исследуемых объектов... Не менее важную роль в 
научном исследовании, – справедливо указывается в философии науки, – играет установка на постоянный рост 
знания и особую ценность новизны в науке. Эта установка выражена в ...допустимости критического 
пересмотра оснований научного поиска как условия освоения все новых типов объектов...» [16, с. 116, 118, 119]. 
Автор данной научной статьи руководствовался прежде всего указанными постулатами современной 
философии права.  

На наш взгляд, вопрос о как о дефиниции понятия «принципы трудового права» и, соответственно, 
«принципов регулирования служебно-трудовой деятельности работников ОВД» должны рассматриваться в 
контексте современной теории размежевания принципов права. По природе «принципы права» являются, в 
отличие от «правовых принципов» (в том числе принципов регулирования служебно-трудовой деятельности 
работников ОВД) объективными, так как выводятся из самой правовой материи, а не из идеологических 
категорий; они априори содержатся в недрах общесоциального права независимо от наличия юридического 
(писаного) права [17, с. 34; 18, с. 373-374]. Принципы права – это первоначальное понятие, а принципы 
регулирования служебно-трудовой деятельности работников ОВД, как производная категория, представляют 
собой руководящие идеи (основы), закреплены в нормах трудового права или выводятся из содержания 
последних, а также отражают сущностное содержание отрасли трудового права и определяют тенденции ее 
дальнейшего развития. К основным современным отраслевым принципам, т.е. тех, что определяют сущность и 
закономерности развития трудового права [19, с. 314], относятся такие, как: ограничение сферы правового 
регулирования отношениями наемного труда; оптимальное сочетание централизованного и локального 
правового регулирования; социальное партнерство и договорное установление условий труда [20, с. 247-250; 21, 
с. 289-292]; обеспечение единства и дифференциации правового регулирования [22, с. 304-310; 23, с. 282-283; 
24, с. 519-524]; признание незаконными условий договоров о труде, которые ухудшают [25, с. 82-84] правовое 
положение работников сравнительно с условиями, установленными в законодательстве [26, с. 579-586; 27, с. 
318-324]. Все указанные принципы, по нашему убеждению, и образуют систему основных принципов 
регулирования служебно-трудовой деятельности (отношений) работников ОВД. Игнорирование отдельными 
исследователями именно такого концептуально-методологического подхода в исследовании трудовой 
деятельности работников ОВД в целом [28-32], а также вопросов, связанных с систематизацией и 
характеристикой содержания отдельных принципов правового регулирования трудовой деятельности 
работников ОВД Украины [33-35], представляется необоснованным, а потому ошибочным. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті в контексті аналізу сучасних наукових розробок проаналізовані проблемні питання структурування 
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ТРУДОВИЙ ДОГОВІР В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ: 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДЕФІНУВАННЯ ТА ОНТОЛОГО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

В.С. Ярчук  
 
Як відомо, завдяки інституту трудового договору [1] забезпечуються реальні можливості здійснення 

громадянами нашої держави конституційного права на працю [2, с. 3-5]. Утім, наявне трудове законодавство не 
забезпечує повноту правового регулювання трудових відносин при укладенні трудового договору, а тому 
об’єктивно існує потреба проведення теоретичних досліджень цього правочину з метою вдосконалення 
відповідних правових норм, що забезпечують найм робочої сили в умовах ринкової економіки. Актуальність 
обраного напряму дослідження зумовлюється також підготовкою нового Трудового кодексу України, що 
повинен бути ухвалений найближчим часом. 

Проблеми, що стали об’єктом нашого дослідження розглядалися в працях багатьох учених, зокрема: 
Александрова М.Г., Болотіної Н.Б., Венедіктова В.С., Гінцбурга Л.Я., Гончарової Г.С., Жернакова В.В., Зайкіна 
О.Д., Зуба І.В., Козак З.Я., Лавріненка О.В., Лазор Л.І., Лазора В.В., Лівшиця Р.З., Сироватської Л.А., Ставцевої 
А.І., Пашкова О.С., Мацюка А.Р., Пилипенка П.Д., Прокопенка В.І., Процевського О.І., Ротаня В.Г., Хуторян 
Н.М. та ін. Накопичені юридичною наукою теоретичні розробки складають основу для аналізу і дослідження 
різних аспектів трудового договору в сучасних умовах.  

Нові економічні відносини, свобода підприємницької діяльності вплинули на зміну методів правового 
регулювання в сфері праці, відмова від командно-адміністративної системи і перехід до економіко-правових 
засобів регулювання супроводжуються ослабленням ролі держави у встановленні форм і умов праці. Ці зміни 
проникають і в трудові відносини, на перший план висуваються саме договірні методи регулювання праці, 
одним з інструментів яких є трудовий договір. Теоретичні конструкції трудового права, що були вироблені за 
радянської наукової школи повинні співвідноситися з реаліями сьогодення, позаяк вони були розроблені в 
інших соціально-економічних умовах. На особливу увагу тут заслуговують, зокрема, питання щодо 
дефінування та характеристики соціально-правової сутності трудового договору в умовах становлення ринкової 
економіки в Україні. Саме таку мету наразі і було поставлено автором даної статті, позаяк з’ясування означених 
питань має неабияке не лише теоретичне, а й практичне значення. Зазначимо тут, що трудовий договір 
кваліфікується в сучасній доктрині як «дійовий спосіб правового регулювання трудових відносин і захисту прав 
та свобод людини і громадянина» [3, с. 35]. Підхід до трудового права «в аспекті забезпечення прав людини має 
велике методологічне значення. Саме такий підхід дає змогу виявити службову роль держави в законодавчому 
забезпеченні трудових прав людини. Законодавець та інші вповноважені на нормотворчу діяльність органи 
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держави повинні керуватися в такій діяльності потребами та інтересами людини, установлювати ефективний 
механізм захисту» [4, с. 36]. 

Визначення поняття (дефінування) «трудовий договір» через вказівку на «угоду» є усталеним способом, 
що використовується в галузевій науці. Скажімо, радянський дослідник М.Г. Александров трудовий договір 
визначав як «угоду про роботу в якості працівника або службовця», тобто не будь-який договір про працю, а 
договір про працю лише в якості працівника чи службовця. Пізніше він розглядав трудовий договір уже як 
угоду про виконання роботи за певною робочою спеціальністю або трудовою посадою [5, с. 16, 18]. Однак, 
такий підхід критикувався, і не безпідставно, як на нас, Ф. Левіантом, який писав, що дефінування трудового 
договору через вказівку на рід діяльності «не дуже покращило дефініцію трудового договору» [6, с. 6]. У ст. 21 
чинного КЗпП України трудовий договір розглядається як угода між працівником і власником підприємства, 
установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується 
виконувати роботу, визначену цією угодою з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник 
підприємства, установи, організації або вповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати 
працівникові заробітну плату, забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 
законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Останній підхід також не є 
досконалим [7, c. 32-35; 8, с. 11-12], передовсім з огляду на законодавче визначення сторін трудового договору. 

Як бачимо, у ст. 21 КЗпП України сторонами трудового договору є «працівник» і «власник підприємства, 
установи, організації або вповноважений ним орган чи фізична особа». На наш погляд, тут слід 
солідаризуватися, зокрема, з позицією О.В. Лавріненка [2, с. 3-5, 6-21; 9; 10, с. 259-348; 11-12], позаяк така 
назва сторін має бути конкретизована та відображати специфіку царини, де виникають та реалізуються 
індивідуально-трудові відносини, – сферу найманої праці [13-14]. Відтак, більш коректним убачаємо тут 
використання терміну «найманий працівник» та «роботодавець». Працівник укладає трудовий договір не із 
власником підприємства, установи організації або уповноваженим ним органом, а з фізичною чи юридичною 
особою, оскільки саме юридична особа виступає власником підприємства і діє в правовідносинах через 
уповноважені органи, залишаючись при цьому фактичною стороною договірних зобов’язань, у тому числі й 
трудових. Отже, говорячи про роботодавців завжди треба виходити з того, що такими є юридичні та фізичні 
особи. До речі, у новому Трудовому кодексі Російської Федерації від 2001 році стороною трудового договору 
названо саме роботодавця. Натомість наявна вітчизняна законотворча діяльність свідчить про непослідовність 
дій у цій царині: так, на відміну від ч. 1 ст. 21 КЗпП України, у законах України «Про професійні спілки їх 
права та гарантії діяльності» [15] та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» [16], 
використовується термін «роботодавець», під яким розуміється власник підприємства, установи, організації 
незалежно від форм власності, від виду діяльності та галузевої належності або вповноважений ним орган чи 
фізична особа, які відповідно до законодавства використовують найману працю. Виходячи і зазначеного, у 
КЗпП України та інших актах законодавства про працю необхідно закріпити такі поняття, як «найманий 
працівник» та «роботодавець», що усуне розбіжності в дефінуванні сторін трудового договору, а також 
сприятиме підвищенню ефективності правового регулювання соціально-трудових правовідносин. 

Онтолого-правова характеристика трудового договору вимагає розмежування останнього від суміжних 
категорій, насамперед – цивільно-правових договорів про виконання робіт, надання послуг тощо. Відразу слід 
зауважити, що жодних нормативних критеріїв розмежування цивільних і трудових договорів дотепер не існує. 
Щоправда, 11 березня 2002 р. Міністерство праці та соціальної політики України у своєму Листі «Щодо 
трудових угод» навело низку формальних відмінностей трудового та цивільно-правового договорів. Серед 
останніх, те, що за трудовим договором особа приймається на роботу (посаду), яка включена до штату 
підприємства, для виконання певної роботи (певних функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, 
посадою; працівникові гарантується заробітна плата, установлені трудовим законодавством гарантії, пільги, 
компенсації; працівник підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку тощо; за цивільно-
правовим договором оплачується не процес праці, а власне її результат. Він визначається після закінчення 
роботи та оформляється актами здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких 
провадиться оплата. Попри те, що наведенні в Листі розрізняючі ознаки використовуються на практиці під час 
вирішення трудових розбіжностей, уважаємо за вкрай необхідне закріпити останні законодавче – на рівні 
Кодексу законів про працю. Показовими тут є, зокрема, історична аналогія – за ст. 27 Кодексу РРФСР 1922 р. 
трудовий договір уважався угодою двох або більше осіб, за якою одна сторона (що наймається) надає свою 
робочу силу іншій стороні (наймачеві) за винагороду. Для найманої праці характерним був факт надання тим, 
хто «наймається», власної робочої сили. У зв’язку із цим, якщо за договором той, хто «наймається» (або група 
осіб), надає наймачеві тільки свою робочу силу і виконує роботу особистою працею, то правовідносини, які 
виникають між сторонами, уважалися трудовими, а їхньою правовою формою, відповідно, – трудовий договір. 
Навпаки – постачання своїх матеріалів або застосування при виконанні робіт чужої робочої сили, як правило, 
означало, що відносини між сторонами носили нетрудовий характер, а їхньою правовою формою є не трудовий 
договір. Себто, законодавець по суті встановлював певні формальні критерії розмежування трудових та 
цивільно-правових договорів. Крім того, зважаючи на гуманістичну спрямованість трудового договору, 
доцільно було б законодавче встановити ще й принцип презумпції трудового договору, за яким у випадку 
трудового спору суд, доки роботодавцем не буде доказане зворотне, має виходити з того, що між сторонами, 
мав місце трудовий договір, а на сторони, відповідно, поширювалися норми чинного трудового законодавства. 
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Слід окремо зауважити, що за своїм семантичним сенсом термін «робота» вважається синонімом таких 
слів, як «праця», «справа», «заняття», «діяльність» тощо [17, с. 543]. У той же час під «роботою» розуміють і 
результат праці, продукт трудової діяльності, готовий виріб [18, с. 553] Саме в останньому значенні термін 
«робота» і вживається в цивільному законодавстві. Скажімо, за договором підряду підрядник зобов’язується 
виконати певну роботу за завданням замовника, при цьому об’єктом договору є не сама діяльність підрядника, 
а її результат, який він і повинен передати замовнику. У цьому договорі, як і в інших договорах підрядного 
типу, робота набуває уречевленої форми, тобто матеріалізується в створених, відремонтованих або 
перероблених речах. Такого роду робота, як обґрунтовано зазначає А.П. Сергєєв, може бути відмежована від 
самих дій (тобто праці), які її породили, внаслідок чого вона і розглядається як об’єкт цивільних правовідносин. 
Відповідно роботу як процес праці, тобто діяльність індивіда, що творить матеріальний результат, не 
розглядають як об’єкт цивільних правовідносин, а включають в об’єкт трудових правовідносин [19 с. 192]. 
Більш складним є розмежування «праці» – об’єкта трудових правовідносин, та «послуги» як об’єкту цивільно-
правових відносин, позаяк в обох випадках ідеться про дії, результати яких невіддільні від самої діяльності та 
споживання в процесі цієї діяльності. Утім, тут потрібно звернути увагу на ту обставину, що терміном 
«послуга» фактично охоплюються два неоднорідних елементи, як-от: діяльність, що творить послугу (процес 
праці), і корисний ефект або результат цієї діяльності (продукт праці). За загальним правилом цивільно-правові 
договори в нашій країні абстрагуються від процесу праці і включають як об’єкт тільки корисний ефект, 
результат або продукт праці. Відповідно, послуга як процес праці виступає об’єктом не цивільно-правових, а 
трудових відносин. Отож, під працею як об’єктом трудових правовідносин слід розуміти виконання 
працівником трудової функції – роду роботи, внаслідок чого надаються, у тому числі і означені послуги. Ще 
одна відмінність «праці» від «послуги» детермінована «економічною формою» [19, с. 7-8], яка опосередковує 
їхнє здійснення. Якщо в основі застосування праці однієї особи в інтересах іншої лежить необхідність 
задовольнити разову потребу останньої, то сторони вдаються до форми цивільно-правової угоди – договору 
оплатного надання послуг. Якщо ж в основі застосування праці однієї особи в інтересах іншої лежить 
необхідність задоволення певних потреб кожен день (як постійно, так і тимчасово), то сторони фактично 
домовляються про виконання певної трудової функції і вдаються до оформлення своїх взаємовідносин у формі 
трудового договору.  

Як відомо, в основу розподілу праці на самостійну і несамостійну (найману) покладено взаємозв’язок 
безпосередніх виробників (працівників) із засобами виробництва. Приналежність засобів виробництва 
безпосередньому виробникові створює безпосереднє поєднання робочої сили із засобами виробництва. Праця, 
яка здійснюється в таких умовах, не виступає об’єктом будь-якого зовнішнього управління, тому є самостійною 
і не є об’єктом трудових правовідносин. Поєднання робочої сили працівника із засобами виробництва, 
власником яких він не є, означає, що сам виробник не виступає ні власником засобів виробництва, ні 
організатором виробництва. Таким виступає зовнішній щодо нього суб’єкт, яким є роботодавець, в інтересах і 
під керівництвом якого застосовується праця. Як сама праця, так і працівник, що її здійснює, виступають у 
цьому випадку об’єктами управління з боку роботодавця, тому така праця є несамостійною, найманою, себто 
працею «на когось». Суголосно розмірковує Н.Б. Болотіна, коли наголошує, що «...в наведених положеннях 
Конституції України, які містяться у статтях 43, 44, 45... ідеться саме про найману працю, оскільки трудова 
діяльність, яка відбувається шляхом підприємництва (самостійна трудова діяльність, праця на себе), має інший 
зміст, а відповідно, і здійснюється іншими методами та забезпечується не засобами трудового права, а іншими 
правовими засобами. Право на підприємницьку діяльність – самостійне економічне право людини» [4, с. 36]. 

Доповнимо, що для змістовного найменування означених двох видів праці допустиме використання й 
інших характеристик: особа, яка є власником засобів виробництва, сама організує свою працю і управляє нею, 
тобто здійснює трудову, підприємницьку й іншу діяльність в умовах самоорганізації виробництва і 
самоуправління працею; у процесі ж застосування праці до чужих засобів виробництва функція організатора 
виробництва і суб’єкта управління працею належить роботодавцеві, а тому в останньому випадку праця особи є 
керованою і залежною від роботодавця. Праця ж, що є самостійною, за своєю суттю є працею автономною, 
вільною і, значить, незалежною. Відтак, з т.з. організації виробництва і системи управління трудовою 
діяльністю можна говорити про незалежну (автономну) і залежну (керовану) працю. Водночас сучасна 
практика зарубіжних країн свідчить про необхідність переосмислення понять «залежність», «субординація». 
Поняття «залежність» у трудовому праві є аморфним, позаяк тлумачиться по-різному: зокрема, останнє 
передбачає «інтеграцію працівника в організацію роботодавця», «здійснення постійних виробничих функцій в 
організації роботодавця», «право роботодавця координувати працю найманих працівників», «виконання роботи 
виключно за допомогою обладнання роботодавця», «робота тільки на одного роботодавця», «покладення 
ризику на роботодавця», «систематичний і постійний контроль», «контроль роботодавця не стільки за порядком 
виконання робіт, скільки за умовами праці працівників» тощо [20, с. 15]. Дійсно, в умовах ринкової економіки 
«субординаційна складова» трудових відносин має різний характер залежно від категорії та характеру трудової 
функції [21-22] працівників. Особливий характер залежності та підпорядкованості притаманний для державних 
службовців, у тому числі атестованих працівників органів внутрішніх справ України [23, с. 23-64, 90-119]. 
Потрібно зазначити, що останніми десятиріччями на Заході взагалі спостерігається експансія трудового права, 
поширення деяких його захисних положень на так званих автономних (незалежних) працівників (ремісників, 
дрібних торговців, осіб вільних професій), а також на членів виробничих кооперативів, сімейних підприємств, 
на державних службовців. Окремі норми трудового права застосовуються до поліцейських і 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 391

військовослужбовців. Професор І.Я. Кисельов уважає, що тенденція до розширення сфери дії трудового права в 
країнах із розвиненою ринковою економікою збережеться і надалі. Учений уважає, що можливе подальше 
розширення сфери дії трудового права, і, зрештою, навіть зміни предмета його регулювання, яким стане 
застосування праці як залежних, так і незалежних працівників, співучасників колективної власності різних 
видів, зайнятих у трудовому та виробничому процесах [24, с. 11]. І хоча це питання майбутнього, воно має бути 
концептуальне вирішене вже в новому Трудовому кодексі України, на що справедливо звертається увага в 
науці [25, с. 160]. Тут слід взяти до уваги принаймні ще декілька й обставин. Так, працівники, що уклали з 
роботодавцем-юридичною особою нетиповий трудовий договір (на визначений строк, на неповний робочий 
час) та, наприклад, працюють одночасно в декількох роботодавців, можуть бути менш «інтегровані» в 
організацію, ніж незалежні працівники-підрядники, які мають з однією і тією ж організацією постійні та тривалі 
економічні відносини і надають організації-замовнику послуги на постійній чи періодичній основі. Особливих 
пересторог потребує запровадження на практиці «полігалузевих» договорів. Зауважимо тут, що в науці немає 
єдиної думки щодо того, чи потрібно об’єднувати в одному договорі умови, які породжують як трудові, так і 
цивільні правовідносини. Скажімо, В.В. Глазирін зазначає із цього приводу, що хоч договори, які є «синтезом 
цивільних і трудових прав та обов’язків сторін», законодавством прямо не передбачені, це не може слугувати 
перешкодою для їхнього укладення, позаяк сторони можуть укласти договір який може бути передбачений, а 
може і не бути передбачений цивільним законодавством [26, с. 99]. Автор пропонує називати такий договір 
«змішаним», розповсюджуючи на нього положення як цивільного, так і трудового законодавства. Ми не 
поділяємо такого підходу, а тому солідаризуємося тут із дослідниками, які висловлюють справедливі сумніви 
щодо того, у якому порядку будуть за таких обставин розглядатися спори про невиконання умов такого 
«змішаного договору» або власне як буде називатися означений договір, адже лише трудовий договір є 
основою виникнення трудових правовідносин. Більше того, використання таких «цивільно-трудових договорів» 
може призвести до розмивання наявних кордонів між окремими галузями права. 

В умовах ринку, з наданням сторонам більш широких повноважень при визначенні змісту договорів про 
працю, відмінності цивільного і трудового права стають менш помітними. Одна з можливостей зупинити 
латентну трансформацію трудових правовідносин у цивільні – це забезпечення лабільності, себто гнучкості 
(диспозитивності) трудового законодавства. Зрозуміло, що в разі необхідності, тут не виключена можливість 
законодавчого запозичення деяких цивільно-правових засобів-регуляторів. Однак процес включення таких 
нових елементів у структуру методу регулювання соціально-трудових відносин має відбуватися виважено в 
межах предмета галузі трудового права, з урахуванням особливої ролі норм останнього в забезпеченні захисту 
соціально-економічних прав найманого працівника.  

Як уже наголошувалося, в умовах ринкової економіки предметом трудового договору (контракту) і 
трудових правовідносин є не просто праця (трудова діяльність людини [27, с. 129-131]), а саме наймана праця. 
Утім, у доктрині існують різні точки зору щодо змісту терміну «наймана праця» [28, с. 7-14]. Зокрема, за 
твердженням О.М. Дуюнової, під останньою слід розуміти «несамостійну, залежну, підлеглу працю працівника, 
що не включений у відносини власності з підприємством, установою, організацією, позбавлений, як правило, 
права на розподіл прибутку та участь в управлінні, підкорений цілям і владі іншої особи, який продає свою 
робочу силу (здатність до праці) та зазнає експлуатації з боку власника засобів виробництва чи капіталу» [29, с. 
47]. Беручи за основу останній підхід, можна виділити низку ознак найманої праці, як-от: несамостійність, 
залежність працівників; відокремленість працівників від засобів виробництва; відсутність у працівників права 
на розподіл прибутків; відсутність у працівників права на участь в управлінні підприємством без згоди 
власника. Указані ознаки є, на наше переконання, основними під час розмежування на практиці тих чи інших 
форм реалізації конституційного права особи на працю, у тому числі і шляхом укладення трудового договору 
чи цивільно-правових договорів про виконання певної роботи. 

На окрему увагу під час дефінування трудового договору заслуговує ще й питання щодо необхідності 
посилання при цьому на таку обставину, як необхідність дотримання працівником внутрішнього трудового 
розпорядку, який, до слова, визначається в науці по-різному [30-31]. Наприклад, Н.Б. Болотіна [4, с. 428] та Л.А. 
Сироватська [32, с. 88] характеризують його як порядок поведінки, взаємодії між працівниками на конкретному 
підприємстві, в установі, організації в процесі здійснення трудової діяльності називається внутрішнім трудовим 
розпорядком. Натомість А.Д. Зайкін зазначає, що «встановлення відносин управління і підпорядкування в 
процесі праці – характерна риса внутрішнього трудового розпорядку» [33, с. 8], себто йдеться про те, що 
«внутрішній трудовий розпорядок» визначає порядок управління і підпорядкування, поведінки і взаємодії між 
працівниками і роботодавцем у процесі здійснення трудової діяльності. Більш обґрунтованим убачаємо 
останній підхід, а тому не погоджуємося з підходом ще й К.М. Гусова, який хоча і пише про трудовий договір 
як двосторонню, добровільну угоду, за якою працівник зобов’язується особисто виконувати визначену 
спеціальністю, кваліфікацією (посадою) роботу (трудову функцію), з підпорядкуванням внутрішньому 
трудовому розпорядку, а роботодавець (власник майна підприємства, установи, організації або вповноважений 
ним орган) – забезпечити належні умови праці, її оплату, соціально-побутове обслуговування працівника 
відповідно до цього договору, інших угод про працю і законодавства, але висловлює сумнів щодо необхідності 
включення у визначення трудового договору положення про підпорядкування працівника вимогам 
внутрішнього трудового розпорядку [34, с. 18]. Отож, доцільно зберегти вказівку на необхідність дотримання 
працівником вимог (положень) внутрішнього трудового розпорядку в змісті поняття (дефініції) трудового 
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договору. Водночас слід зазначити, що збереження такого традиційного підходу в дефінуванні трудового 
договору вже не відповідає повністю реаліям життя і ось чому. 

Внутрішній трудовий розпорядок на конкретному підприємстві, в установі, організації, наголошується в 
науці, «визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими 
колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету. У цих правилах 
конкретизуються обов’язки власника, адміністрації, працівників даного підприємства, правила прийому на 
роботу на даному підприємстві з урахуванням специфіки підприємства, установлюється режим робочого часу і 
часу відпочинку, види заохочень за успіхи в роботі, порядок їхнього застосування, порядок застосування 
дисциплінарних стягнень» [4, с. 429]. Але локальні (місцеві) правила внутрішнього трудового розпорядку не 
приймаються, під час роботи працівника в роботодавця – фізичної особи, які реєструються в особливому 
порядку (ст. 24-1 КЗпП України), як в інших випадках згідно з вимогами ст. 142 КЗпП України. Відтак, 
скоріше, під час дефінування трудового договору необхідно доповнити вказівку на обов’язок працівника 
дотримуватися вимог внутрішнього трудового розпорядку, ще й положенням про те, що такі вимоги 
встановлюються як правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовим договором (контрактом), так і, на 
підставі чинного трудового законодавства, відповідними вимогами роботодавця – фізичної особи. 

З урахуванням зазначеного, можна дефінувати трудовий договір як двосторонню угоду між працівником 
та роботодавцем, яка передбачає особисте виконання працівником установленої трудової функції з 
дотриманням вимог внутрішнього трудового розпорядку, які встановлені правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, трудовим договором (контрактом), а також, на підставі законодавства, відповідними вимогами 
роботодавця – фізичної особи. Роботодавець – зобов’язується виплачувати заробітну плату, забезпечити 
належну організацію виробництва і праці, а також забезпечити виконання інших вимог, передбачених актами 
централізованого та локального трудового законодавства, трудового договору (контракту) та інших угод у 
сфері найманої праці. 

 
РЕЗЮМЕ 
У статті проаналізовано низку проблемних теоретико-прикладних аспектів визначення поняття «трудовий 
договір», а також відповідні характеристики ознак цього договору. Автором обґрунтовано теоретичні висновки, 
а також пропозиції щодо вдосконалення норм чинного законодавства України про трудовий договір. 
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализированы ряд проблемных теоретико-прикладных аспектов определения понятия «трудовой 
договор», а также соответствующие характеристики признаков данного договора. Автором обоснованы 
теоретические выводы, а также предложения по усовершенствованию норм действующего законодательства 
Украины о трудовом договоре. 
SUMMARY 
In article are analysed a number of problem applied-theoretic aspects of definition of concept «labour contract», and 
also corresponding characteristics of attributes of the given contract. The author proves theoretical conclusions, and also 
offers on improvement of norms of the current legislation of Ukraine about the labour contract. 
 
СПИСОК ДЖЕРЕЛ: 
1. Лавріненко О. В. Інститут трудового договору за законодавством України про працю : теоретико-
прикладні аспекти : монограф. / О. В. Лавріненко. – Донецьк : Норд-Прес – ДЮІ ЛДУВС, 2007. – 164 с. 
2. Лавріненко О. В. Особливості реалізації та захисту конституційних трудових прав найманих 
працівників (інституціональний, онтологічний та аксіологічний аспекти) : монограф. / О. В. Лавріненко. – 
Донецьк : Вебер, 2007. – 144 с. 
3. Процевський О. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України / О. 
Процевський // Право України. – 1999. – № 6. – С. 33-36. 
4. Болотіна Н. Б. Трудове право України : підруч. / Н. Б. Болотіна. – К. : Вікар, 2003. – 725 с. 
5. Александров Н. Г. Роль трудового договора в механизме правового регулирования трудовых отношений / 
Н. Г. Александров // Новое законодательство о труде (Теоретические и практические вопросы) : тезисы 
докладов и сообщений. – М. : Юрид. лит., 1973. – С. 15-21. 
6. Левиант Ф. М. Виды трудового договора : монограф. / Ф. М. Левиант. – М. : Юрид. лит-ра, 1966. – 178 с. 
7. Пилипенко П. Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин : монограф. / П. Д. 
Пилипенко. – К. : Знання, 2003. – 167 с. 
8. Лазор В. В. Теоретические и социальные аспекты сущности трудового договора и порядок разрешения 
споров при невыполнении его условий : монограф. / В. В. Лазор. – Луганськ : Вид-то СНУ ім. В. Даля, 2002. – 
267 с. 
9. Лавріненко О. В. Право найманого працівника на справедливу й гідну заробітну плату : сутність, значення 
та сучасний механізм його реалізації : монограф. / О. В. Лавріненко. – Донецьк : Вебер, 2007. – 256 с. 
10. Лавріненко О. В. Актуальні питання теорії трудового права в контексті сучасного розвитку правової 
системи України : монограф. / О. В. Лавріненко. – Донецьк : Вебер, 2007. – 428 с. 
11. Лавріненко О. В. Законодавча уніфікація процедури атестування різних категорій найманих працівників : 
концептуальні аспекти / О. В. Лавріненко // Wiadomosci naukowej mysli – 2007 : мat-ly III мiedzynarod. nauk.-
prakt. konf. (Przemysl, 1-15 listopada 2007 r.). – Przemysl: Sp. z o.o. «Nauka і studia», 2007. – Tym 4. – Str. 63-65. 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 393

12. Лавріненко О. В. Сучасне трудове законодавство України про порядок та умови відшкодування немайнової 
шкоди, заподіяної найманому працівнику: теорія і практика його застосування / О. В. Лавріненко // 
Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 1. – С. 102-107. 
13. Лавріненко О.В. Проблема гендерного паритету в сфері найманої праці : теоретико-методологічний 
аналіз / О. В. Лавріненко // Правничий часопис Донецького університету. – 2006. – № 1. – С. 49-55. 
14. Лавріненко О. В. Низький рівень заробітної плати як прояв експлуатації в сфері найманої праці та чинник 
зростання рівня бідності населення: онтолого-правові аспекти / О. В. Лавріненко // Вісник Донецького 
університету. Серія В : Економіка і право. – 2008. – Вип. 1. – С. 296-304. 
15. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397. 
16. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 1999. – № 46-47. – Ст. 403. 
17. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка / под ред. Л. А. Чешко. – М. : Рус. яз., 1986. – 764 с. 
18. Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Л. А. Шведовой. – М. : Рус. яз., 1987. – 1162 с. 
19. Гражданское право / под ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергеева : в 2 ч. – М. : НОРМА, 1996. – Ч. 1. – 678 с. 
20. Киселев И. Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в постиндустриальное общество) : 
монограф. / И. Я. Киселев. – М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез» совместно с ООО «Журнал «Управление 
персоналом»», 2003. – 328 с. 
21. Лавріненко О. В. Поняття, ознаки та порядок установлення змісту трудової функції працівника: теоретичні 
аспекти сучасного вчення / О. В. Лавріненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – № 10. – С. 35-39; № 12. – С. 
28-37. 
22. Лавріненко О. В. Трудова функція працівника як обов’язкова умова трудового договору : теоретико-
прикладні аспекти та шляхи вдосконалення загального й спеціального законодавства України про працю / О.В. 
Лавріненко // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 301-328 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2009-1/09lovupp.pdf. 
23. Лавриненко О. В. Правовая природа и порядок возникновения служебно-трудовых отношений работников 
органов внутренних дел Украины : монограф. / О. В. Лавриненко. – Донецк : Норд-Пресс – ДЮИ ЛГУВД, 
2007. – 262 с. 
24. Киселев И. Я. Зарубежное трудовое право : учеб. / И. Я. Киселев. – М. : ИНФРА-М – НОРМА, 1998. – 374 
с. 
25. Лавріненко О. В. Службово-трудові відносини працівників ОВС як органічна складова предмету сучасного 
трудового права (у контексті аналізу положень проекту нового Трудового кодексу України) / О.В. Лавріненко // 
Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення : тези доп. і наук. повідом. 
учасників міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22-23 квітня 2009 р.). – Харків : Національна юридична академія 
України імені Ярослава Мудрого, 2009. – С. 157-160. 
26. Глазырин В. В. Гражданский кодекс и регулирование трудовых отношений / В. В. Глазырин // Право и 
экономика. – 1995. – № 5-6. – С. 96-102. 
27. Лавриненко О. В. Деятельность человека в сфере охраны правопорядка (теоретико-правовой и 
философско-правовой аспекты) / О. В. Лавриненко // Известия Гомельского государственного университета 
имени Франциско Скорины. – 2007. – № 2. – С. 129-138. 
28. Лавриненко О. В. Трудовое право Украины : наука, отрасль, учебная дисциплина (современное состояние и 
перспективы развития в XXI веке) : пособ. / О. В. Лавриненко. – Харьков : АВГ-Пресс, 2000. – 768 с. 
29. Дуюнова О. М. Поняття та ознаки найманої праці / О. М. Дуюнова // Предпринимательство, хозяйство и 
право. – 2000. – № 6. – С. 46-49. 
30. Лавріненко О. В. Проблеми тлумачення змісту галузевих принципів трудового права: аналіз наукової 
доктрини / О. В. Лавріненко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2008. – № 2. – С. 201-
220. 
31. Лавріненко О. В. Правовий механізм забезпечення дисциплінарних відносин : аналіз стану розробки 
проблем та методологічні аспекти його дослідження / О. В. Лавріненко // Strategiczne pytania swiatowej nauki – 
2009 : мat-ly V мiedzynarod. nauk.-prakt. konf. (Przemysl, 07-15 lutego 2009 r.). – Przemysl : Nauka і studia, 2009. – 
Vol. 6. – Str. 42-46. 
32. Сыроватская Л. А. О правовом регулировании трудовых отношений в современных условиях / Л. А. 
Сыроватская // Государство и право. – 1994. – № 1. – С. 86-91.  
33. Зайкин А. Д. Трудовой договор (контракт) : монограф. / А. Д. Зайкин. – М. : БЕК, 1995. – 162 с. 
34. Гусов К. Н. Трудовой договор в трудовом праве при формировании рыночной экономики : дис. ... доктора 
юрид. наук : 12.00.05. – М. : МГУ, 1992. – 387 с. 
 

 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 394

 
СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ДЕТЕРМІНАНТА ЕВОЛЮЦІЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ 
 

А.Є.  Краковська, старший викладач кафедри державно-правових дисциплін Донецького національного 
університету    ⋅  
 

Дослідження функцій сучасної держави в контексті практичної реалізації конституційно визначеного 
курсу на побудову демократичної, соціальної, правової держави виступає однією з найважливіших теоретико-
правових і конституційно-правових проблем сучасної юридичної науки. Зазначена теоретична і практична роль 
цих питань пов’язана з тим, що підтвердженням демократичного, соціального і правового характеру тієї чи 
іншої держави є процес безпосереднього функціонування органів державної влади та їх посадових осіб в 
частині реалізації цінностей і принципів, які характеризують даний тип держави. В цьому плані процес 
функціонування держави, ефективність і повнота реалізації тих чи інших її функцій, може бути визначений як 
зовнішній діяльнісний прояв її сутності. За цієї причини в ході державно-правових досліджень (незалежно від 
того чи вони мають виключно теоретичну, чи практичну спрямованість) суттєво підвищується роль 
функціонального фактора, який дозволяє чітко виміряти та встановити якою мірою процес функціонування і 
реалізації державної влади відповідає тим конституційним засадам, які визначають державний і суспільний лад 
даної держави. Разом з тим, в загальній системі функції сучасної держави, – особливо якщо ми ведемо мову про 
процес державно-правового розвитку України, – можна виділити декілька функцій аналіз яких є особливо 
актуальним. До таких функцій держави, на нашу думку, необхідно віднести насамперед соціальну функцію. 
Подібна актуальність дослідження соціальної функції в контексті забезпечення соціальних прав людини і 
громадянина зумовлюється декількома причинами. По-перше, з погляду свого забезпечення соціальні права 
передбачають активну співпрацю між державою, громадянським суспільством і державою. Дійсно, на відміну 
від інших прав людини, соціальні права реалізуються не лише за наявності «доброї волі» їх проголосити на 
рівні конституції та законів, але за умови створення об’єктивних економічних, фінансових і організаційно-
технічних можливостей держави здійснювати міри щодо соціального захисту громадян, сприяння підвищенню 
рівня їх добробуту і соціальної безпеки. В цьому плані науково-теоретичний аналіз соціальних прав і соціальної 
функції держави є складним і одночасно актуальним предметом сучасних юридичних досліджень. Більше того, 
через призму аналізу соціальних прав ми отримуємо змогу дослідити на їх прикладі специфіку взаємозв’язку 
між становленням України як соціальної і правової держави та формуванням розвиненого громадянського 
суспільства. По-друге, актуальність дослідження соціальних прав людини і громадянина пояснюється 
важливістю розробки загальної теоретико-методологічної моделі детермінації соціальної діяльності держави. 
Справді, до сьогоднішнього дня можна зустріти методологічні спроби розмежування процесів реалізації 
соціальної функції і забезпечення соціальних прав людини і громадянина, коли останні розглядаються 
виключно як наслідок соціально-спрямованої діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування. 
На нашу думку, такий підхід істотно видозмінює характер взаємозв’язку між функціями держави (в даному 
випадку ми маємо на увазі насамперед соціальну функцію) і правами людини, що, в  свою чергу, актуалізує 
необхідність обґрунтування чіткої моделі зв’язку між функціями держави і тими чи іншими групами прав 
людини і громадянина. По-третє, розвиток Української держави, а також вдосконалення системи її функцій 
передбачають наявність чіткого розуміння не лише загальних орієнтирів цих процесів, але й тих детермінант, 
які їх визначають. Справді, поза усвідомленням того, що саме є головним стимулом і рушійною силою змін в 
функціонуванні державної влади, ми не можемо сформувати не лише більш-менш об’єктивної наукової картини 
цих процесів, але й не в змозі цілеспрямовано впливати на зазначені розвиткові процеси. Тому визначення 
основних детермінант еволюції і реалізації соціальної функції держави є актуальним і важливим завданням не 
тільки в загальнонауковому, але в суто практичному плані. 

Отже, ставлячи на меті проаналізувати роль соціальних прав людини і громадянина в процесі еволюції 
соціальної функції держави, ми повинні вирішити такі конкретні дослідницькі завдання: а) надати визначення 
поняття соціальних прав людини та встановити його зв’язок з конституційними визначеннями держави як 
правової і соціальної, б) вивчити детермінанти еволюції соціальної функції держави і обґрунтувати центральну 
роль соціальних прав людини в цьому процесі, в) визначити шляхи підвищення ефективності реалізації 
соціальної функції держави в контексті підвищення гарантій соціальних прав людини і громадянина в Україні. 

В сучасній правовій науці, а також в науці конституційного права соціальні права людини як правило 
досліджуються в контексті загальної теорії прав людини. В цьому плані зовсім невипадково, що теорія прав 
людини розглядається як відносно самостійний напрям досліджень в юридичний науці. Зокрема на цей момент 
звертає увагу О. Пушкіна, яка пише: «сьогодні ми стаємо свідками формування нової галузі юридичних студій, 
яка може бути охарактеризована як наука прав людини… саме завдяки цій дисципліні ми отримуємо цілісну 
картину людських відносин при визначенні прав та можливостей людини, необхідних для цілісного та 
всебічного розвитку особистості» [1]. Водночас, представлений згаданою дослідницею аналіз соціальних прав з 
позицій загальної теорії прав людини виявився доволі продуктивним і результативним [2]. Отже, застосовуючи 
цю методологію до визначення поняття соціальних прав людини і громадянина, можна сказати, що в 
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формально-логічному відношенні поняття прав людини виступає родовим по відношенню до соціальних прав. 
Це означає, що останні також можуть бути описані як «можливості індивіда, що забезпечують його життя, 
людську гідність та свободу діяльності в усіх сферах суспільного життя» [3] або ж як «закріплені в Конституції 
і гарантовані державою можливості кожної людини і громадянин вільно і самостійно обирати вид і міру своєї 
поведінки, користуватися наданими йому соціальними благами як в особистих, так і суспільних інтересах» [4]. 
Як приклад можна навести дефініцію соціальних прав Ж.Пустовіт, яка характеризує їх як «можливості людини 
володіти, користуватися та розпоряджатися певними благами та послугами, наданими суспільством і державою, 
а також набувати їх в порядку, межах, формах і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» 
[5]. Спираючись на таке робоче визначення згаданій авторці вдалося надати комплексний аналіз ролі 
соціальних прав в загальній системі прав людини [6], гарантій соціальних прав і свобод людини і громадянина 
[7], а також їх юридичних ознак [8]. Також соціальні права людини часто досліджують як прояв і деталізацію 
невід’ємного права людини на гідне життя. Зокрема, на  думку російського дослідника Ю. Дмитрієва у 
сучасних умовах розвитку демократичних держав соціальні та економічні права повинні розглядатись як спосіб 
забезпечення фундаментального права людини і громадянина на гідне життя і являють собою комплексний 
конституційно-правовий інститут, що є невід’ємним елементом конституційно-правового статусу людини і 
громадянина, а також однією з найважливіших основ конституційного ладу країни [9]. Однак, попри цілий ряд 
спільних ознак з іншими правами людини, соціальні права мають свою специфіку. Як вказує В. Шаповал, 
закріплення в чинних конституціях соціальних прав людини супроводжуються цілим рядом нормативних 
приписів, які накладають на державу обов’язок щодо здійснення певної позитивної діяльності, спрямованої на 
реалізацію того або іншого соціально-економічного права [10]. Також само про специфіку соціальних прав 
засвідчує й те, що в теорії прав людини їх відносять до прав другого покоління (на думку Д. Мутагірова, це такі 
права як: право на працю, її гідну винагороду, право на захист від безробіття, право на рівну винагороду за 
працю рівної цінності, право на житло, право на відпустку, право на певний необхідний для фізичного і 
психічного здоров’я стандарт життя, право на покращення умов життя, право на гідний рівень життя, право на 
охорону сім’ї, право на соціальне забезпечення, право на освіту, право за захист творчої діяльності, право на 
страйк і право на вільний вибір професії [11]), які мають цілий ряд відмінностей від прав, що належать до 
інших поколінь. Ключовою відмінністю соціальних прав людини є те, що вони можуть реалізовуватись за 
наявності декількох умов. 

По-перше, соціальні права людини – це насамперед права, які виникають в результаті взаємодії людини і 
держави, коли вони спільно діють з метою досягнення певних соціальних стандартів. Тому ці права 
передбачають не стільки обов’язок держави утримуватись від тих чи інших дій, а навпаки – її обов’язок 
створювати належні умови для соціального розвитку людини, її соціального захисту і соціальної безпеки. 
Яскравим прикладом цієї тези може виступити інститут соціального діалогу. За своєю суттю соціальний діалог 
являє собою процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття 
узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та 
органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціально-
економічної політики та регулювання соціально-трудових відносин. Його роль в процесі забезпечення 
соціальних прав людини пояснюється тим, що завдяки йому підвищується рівень добробуту населення, 
досягається соціальна злагода, створюються умови для покращення умов праці, відпочинку тощо. Утім, 
виходячи з наведеного визначення соціального діалогу, стає очевидним, що цей інститут передбачає активну 
участь держави на всіх трьох рівнях його функціонування. Нагадаємо, що цими трьома рівнями в Україні є: а) 
національний рівень, на якому взаємодіють профспілкова сторона, суб’єктами якої є всеукраїнські об’єднання 
професійних спілок, а в межах певного виду економічної діяльності – всеукраїнські професійні спілки, створені 
за галузевою ознакою; сторона роботодавців, суб’єктами якої є всеукраїнські об’єднання організацій 
роботодавців та їх об’єднання, що діють у кількох видах економічної діяльності, а в межах певного виду 
економічної діяльності – об’єднання організацій роботодавців, які створені за галузевою ознакою і мають 
статус всеукраїнських; сторона органів виконавчої влади, суб’єктами якої є Кабінет Міністрів України та/або 
центральні органи виконавчої влади; б) територіальний рівень, на якому взаємодіють профспілкова сторона, 
суб’єктами якої є професійні спілки відповідного рівня та організації професійних спілок, їх об’єднань, які 
діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сторона роботодавців, суб’єктами якої 
є організації роботодавців та їх об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці; сторона органів виконавчої влади, суб’єктами якої є місцеві органи виконавчої влади, що діють на 
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; в) локальний рівень, на якому взаємодіють 
сторона працівників, суб’єктами якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності – вільно обрані 
представники працівників, та сторона роботодавця, суб’єктами якої є роботодавець та/або уповноважені 
представники роботодавця.  

Наразі в Україні на підставі Указу Президента України від 29 грудня 2005 року №1871 «Про розвиток 
соціального діалогу в Україні» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 року №203 
«Про забезпечення діяльності секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради» діє 
Національна тристороння соціально-економічна рада, яка з урахуванням пропозицій сторін соціального діалогу 
може приймати рекомендації щодо: а) формування та реалізації державної соціально-економічної політики та 
регулювання трудових відносин, б) проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань соціально-
економічного розвитку і трудових відносин, державних програм економічного та соціального розвитку, інших 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. В: ЕКОНОМІКА І ПРАВО, ВИП.2, 2009 

 396

державних цільових програм, в) державних соціальних стандартів та рівня оплати праці, г) створення 
сприятливого середовища для розвитку соціального діалогу, ефективної діяльності суб’єктів господарювання, 
організацій профспілок та роботодавців, д) впровадження міжнародного і вітчизняного досвіду з організації та 
ведення соціального діалогу. Тобто на наведеному прикладі інституту соціального діалогу видно, що 
забезпечення соціальних прав людини завжди відбувається за активної участі держави, яка створює юридичні, 
організаційні, економічні, інформаційні умови для їх реалізації, і одночасно виступає одним з суб’єктів 
соціальних відносин. Теж саме можна проілюструвати через звернення до функціонування інститутів 
соціального забезпечення, соціального захисту, соціальної допомоги тощо. 

По-друге, соціальні права та ступінь їх забезпечення чітко корелюють з рівнем економічного розвитку 
держави, а також з її об’єктивною спроможністю здійснювати соціальну допомогу людині у всіх випадках, коли 
вона на це потребує. Справді, якщо ми звернемося до Закону України «Про державні соціальні стандарти та 
державні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 року [12], то в ньому чітко зазначається, що державні соціальні 
гарантії – це встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного 
забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими 
нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму. Основні 
державні соціальні гарантії встановлюються законами з метою забезпечення конституційного права громадян 
на достатній життєвий рівень, і до них включаються: мінімальний розмір заробітної плати; мінімальний розмір 
пенсії за віком; неоподатковуваний мінімум доходів громадян; розміри державної соціальної допомоги та 
інших соціальних виплат. При цьому, як зазначається в частині 1 статті 20 цього закону, надання державних 
соціальних гарантій здійснюється за рахунок бюджетів усіх рівнів, коштів підприємств, установ і організацій та 
соціальних фондів на засадах адресності та цільового використання. 

Фактично це означає, що всі державні соціальні гарантії та їх забезпечення чітко пов’язані з економічним 
станом країни, можливостями використання достатніх бюджетних коштів в соціальних цілях. Адже, якщо 
держава не в змозі здійснювати фінансове забезпечення надання державних соціальних гарантій, то і самі ці 
гарантії втрачають свій реальний зміст, стаючи не більш як формально-юридичними приписами, які не можуть 
бути реалізовані на практиці. Теж саме може бути продемонстровано на прикладі інституту соціальних послуг. 
Відповідно до чинного Закону України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року, соціальні послуги – це 
комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, 
спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації 
та повернення до повноцінного життя [13]. Основними формами надання соціальних послуг є матеріальна 
допомога та соціальне обслуговування. Матеріальна допомога надається особам, що знаходяться у складній 
життєвій ситуації, у вигляді грошової або натуральної допомоги: продуктів харчування, засобів санітарії і 
особистої гігієни, засобів догляду за дітьми, одягу, взуття та інших предметів першої необхідності, палива, а 
також технічних і допоміжних засобів реабілітації. Соціальне обслуговування включає в себе: соціально-
побутові послуги, психологічні послуги, соціально-педагогічні послуги, соціально-медичні послуги, соціально-
економічні, юридичні послуги, послуги з працевлаштування, послуги з професійної реабілітації осіб з 
обмеженими фізичними можливостями, інформаційні послуги. Водночас, відповідно до норм статті 14 даного 
закону, фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, 
спеціальних фондів, коштів підприємств, установ та організацій, плати за соціальні послуги, коштів благодійної 
допомоги, коштів одержувачів соціальних послуг та інших джерел, передбачених законодавством, а 
фінансування територіальних програм розвитку соціальних послуг здійснюється за рахунок виділених 
місцевому бюджету цільових субвенцій чи шляхом кооперування коштів місцевих бюджетів на реалізацію 
спільних проектів. Тобто якість, повнота та обсяги соціальних послуг, що надаються громадянам, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, чітко корелює з економічним станом держави, її здатністю 
планувати та приймати такі державні бюджети, які б враховували потребу в матеріально-фінансовому 
забезпеченні програм з надання соціальних послуг, а також в забезпеченні тих суб’єктів, на які покладається 
обов’язок надавати передбачені законом соціальні послуги населенню. 

По-третє, соціальні права людини для своєї реалізації вимагають на наявність комплексного і 
розгалуженого законодавства, яке чітко регламентувало всі процедури, які пов’язані із наданням соціальної 
допомоги, здійсненню соціального захисту і соціального забезпечення. Зокрема, якщо ми звернемося до 
вищезгаданого інститут соціального діалогу, то на сьогоднішній день він забезпечується цілим рядом законів, 
серед яких слід назвати Закони України «Про колективні договори і угоди», «Про оплату праці», «Про 
об’єднання громадян», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про організації 
роботодавців», «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». Теж саме справедливе і по 
відношенню до інших правових інститутів, які сприяють реалізації соціальних прав людини в Україні. 

Таким чином, надаючи визначення соціальних прав людини, слід вказати, що вони фіксують передбачені 
міжнародним правом і національним законодавством можливості людини щодо забезпечення особистого та 
сімейного добробуту, здоров’я, гідності, освіти, соціального забезпечення та захисту і реалізуються в процесі 
взаємодії держави, яка є активною в соціальному плані держави при достатньому рівні розвитку економіки, з 
людиною і громадянським суспільством. Як випливає з цієї дефініції, соціальні права людини складають 
невід’ємний елемент не тільки правового статусу людини, але й включені до системи міжнародного права та 
національних правових систем. До речі, на роль міжнародного права та міжнародно-правових актів на 
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становлення національних правових систем в частині забезпечення соціальних прав людини вказує Дж. Донеллі 
[14]. Зараз ми свідомо не зупиняємося на дослідженні цього аспекту еволюції соціальних прав людини, 
оскільки раніше його вже було докладно опрацьовано в дослідженнях О. Скрипнюка [15]. Отже, описуючи 
соціальну функцію сучасної держави, ми фіксуємо її тісний зв’язок з соціальними правами людини і 
громадянина. Щоправда, встановлення цього взаємозв’язку потребує на певні методологічні уточнення. Дійсно, 
як було зазначено на самому початку, сам факт реалізації державою соціальної функції може бути описаний як 
в термінах детермінації держави процесами зміни і розвитку суспільних відносин і відповідно – ґенезою 
соціальних прав людини, так і в термінах самодетермінації, коли держава виходячи з тих чи інших міркувань 
бере на себе обов’язок гарантування бодай мінімального рівня добробуту громадян та соціальної рівності, і тим 
самим уникає збільшення рівня соціальної конфронтації в суспільстві. На думку окремих сучасних дослідників, 
які керуються суто прагматичними міркуваннями і методологією утилітаризму, розв’язання цієї проблеми не 
має істотного наукового значення, оскільки головним є не мотив, що спонукає державу реалізовувати соціальну 
функцію, а насамперед результат – тобто чи реалізується соціальна функція, чи ні. Однак, на наше переконання, 
такий підхід не можна визнати правильним, оскільки в даному випадку мотив, що спонукає державу до 
реалізації соціальної функції дозволяє чітко встановити, з якою саме державою ми маємо справу. Адже далеко 
не завжди держава, яка регулює соціальні відносини в суспільстві і сприяє досягненню певного рівня 
матеріального добробуту громадян та соціальній рівності, є соціальною. З огляду на це вирішального значення 
набуває саме характер детермінації соціальної функції. 

У випадку, якщо характер цієї детермінації має форму «права людини → соціальні права → забезпечення 
соціальних прав → соціальна функція держави», ми можемо певно стверджувати, що дана держава є 
соціальною і правовою. Тобто зміст і спрямованість діяльності цієї держави визначається правами і свободами 
людини і громадянина, а також потребою у сприянні держави у забезпеченні прав людини. По суті, в описаній 
моделі зв’язку між соціальними правами людини і реалізацією соціальної функції держави ми маємо справу 
зв’язку між соціальною і правовою державою. В цьому сенсі варто нагадати, що у працях багатьох сучасних 
дослідників, соціальна держава описується саме як один з етапів ґенези правової держави. 

Як приклад можна навести змістовну монографію Р. Гринюка «Ідея правової держави: теоретико-правова 
модель і практична реалізація» (2004), в якій в процесі аналізу розвитку ідеї правової держави, автор всебічно 
обґрунтовує положення, що послідовна реалізація принципів і цінностей праводержавності з необхідністю 
призводить до висновку про імперативний обов’язок держави забезпечувати права людини всіх поколінь, а не 
тільки особистих та політичних прав людини і громадянина. Більше того, як доводить цей відомий вітчизняний 
дослідник, намагання розвести або навіть протиставити поняття «правова держава» і «соціальна держава» 
можуть призвести до хибних висновків і до положення про «частковий характер прав людини», коли одні прав 
людини можуть забезпечуватись, а інші – ні [16]. Справді, не можна сперечатися з тим, що принцип 
верховенства права не може бути проінтерпретований як принцип верховенства тих чи інших конкретних прав 
людини (чи то особистих, чи то політичних, чи будь-яких інших). Про некоректність такої інтерпретації чітко 
пише вже згадуваний нами вище О.Скрипнюк [17]. Так само як і конституційний принцип пріоритету прав 
людини включає в себе загальне інтегральне поняття прав людини без надання будь-якого пріоритету одним 
правам людини перед іншими. Натомість, якщо реалізація тих чи інших дій в частині регулювання соціальних 
відносин здійснюється державою через інші причини, які відмінні від забезпечення соціальних прав людини і 
не пов’язані з ними, то така держава як правило описується в термінах «патерналістської держави» і за формою 
свого державно-політичного режиму вона може бути як авторитарною, так і тоталітарною. Дійсно, для багатьох 
авторитарних і тоталітарних режимів властиво проголошення формальної рівності та орієнтація на побудову 
«соціально гармонійного суспільства». Чимало прикладів таких держава має політична історія ХХ століття. В 
такому разі, як пишуть Г. О’Доннел та Ф. Шміттер, за рахунок патерналістського піклування про людину у 
соціальній сфері, громадяни як суб’єкти публічних відносин позбавляються практично будь-яких політичних 
прав [18]. Водночас істотно видозмінюється саме уявлення про права людини. Суть цієї трансформації В. 
Нерсесянц описав поняттям «потестаризму» (від латинського «potestas» – влада), яке означає таке ставлення до 
прав людини, коли вони тлумачиться як виключно як суб’єктивне та довільне творіння державної влади, яка 
може визначати «корисні» та «шкідливі» права, і ставити людину перед необхідністю вибору: відносне 
соціальне благополуччя або політична активність [19]. Внаслідок чого подібні патерналістські держави 
моделюють такого громадянина, який є повністю апатичним в публічному плані і не сприймає свої права і 
свободи як власні невід’ємні природні властивості. Таким чином, досліджуючи проблему реалізації соціальної 
функції держави в кожному конкретному випадку необхідно мати чітке уявлення про механізм детермінації цієї 
функції, оскільки поза врахуванням цього важливого фактора по суті нівелюється відмінність між різними 
типами організації публічної влади і між різними типами держави. Водночас, розвиток сучасної демократичної, 
правової, соціальної держави передбачає не лише сам факт визнання соціальних прав людини визначальною 
детермінантою еволюції соціальної функції держави, але й спонукає державу до розробки такої системи 
законодавства, яка б забезпечила надійні юридичні гарантії для реалізації соціальних прав людини і 
громадянина. З огляду на це, можна стверджувати, що реальність соціальних прав людини і громадянина чітко 
корелює з якістю та повнотою законодавчої бази в частині забезпечення соціальних права, соціальних 
стандартів та соціального захисту. Не заглиблюючись в докладний аналіз цієї проблеми, слід вказати, що в 
сфері реалізації соціальної функції Української держави ми спостерігаємо одночасно як нестачу необхідних 
законів, так і безсистемність тих законів, які вже було прийнято. Одним з засобів часткового вирішення цієї 
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проблеми пропонувалось прийняття єдиного кодифікованого акта, який би визначив соціальні права людини в 
Україні, основні гарантії та суб’єктів їх забезпечення, механізми забезпечення цих прав, а також встановив 
чітку відповідальність органів державної влади і місцевого самоврядування за незадовільний соціальний стан в 
державі (одним з його центральних елементів є рівень забезпеченості соціальних прав людини в Україні). На 
нашу думку, такий шлях є цілком виправданим і може принести свої позитивні наслідки вже у найближчий час. 

Отже, узагальнюючи результати проведеного дослідження соціальних прав людини і громадянина як 
визначальної детермінанти еволюції соціальної функції сучасної держави, можемо сформулювати їх у вигляді 
наступних висновків. По-перше, специфіка соціальних прав людини полягає у тому, що вони фіксують 
передбачені міжнародним правом і національним законодавством можливості людини щодо забезпечення 
особистого та сімейного добробуту, здоров’я, гідності, освіти, соціального забезпечення та захисту і 
реалізуються в процесі взаємодії держави, яка є активною в соціальному плані держави при достатньому рівні 
розвитку економіки, з людиною і громадянським суспільством. По-друге, ми отримуємо підстави для того, щоб 
описувати ту чи іншу державу як соціальну лише у тому випадку, якщо загальна модель детермінації процесів 
реалізації соціальної функції держави описується формулою при якій детермінантою є соціальні права людини, 
а об’єктом детермінації – держава, яка у відповідності до сформованих в суспільстві потреб реалізує свою 
соціальну функцію і утверджує власне соціальне призначення. По-третє, зважаючи на визначену вище 
специфіку соціальних прав людини, повнота їх забезпечення безпосередньо залежить від якості системи 
соціального законодавства, оскільки наявність пробілів та суперечності в ньому завжди діє проти людини і 
ставить під сумнів принцип реальності визначених в Конституції України соціальних прав людини і 
громадянина. Загалом же, на наше переконання проблема детермінації соціальної функції держави соціальними 
правами людини і громадянина ще потребує на своє подальше науково-юридичне дослідження, оскільки саме 
через виявлення специфіки цього зв’язку ми отримуємо можливість побудувати науково обґрунтовану й 
ефективну модель розвитку України як соціальної держави. 
 
РЕЗЮМЕ 
У статті проаналізована роль соціальних прав людини і громадянина в процесі еволюції соціальної функції 
держави, вирішені конкретні дослідницькі завдання: надане визначення поняття соціальних прав людини та 
встановлено його зв’язок з конституційними визначеннями держави як правової і соціальної; вивчені 
детермінанти еволюції соціальної функції держави і обґрунтована центральна роль соціальних прав людини в 
цьому процесі; визначені шляхи підвищення ефективності реалізації соціальної функції держави в контексті 
підвищення гарантій соціальних прав людини і громадянина в Україні. 
РЕЗЮМЕ 
В статье проанализирована роль социальных прав человека и гражданина в процессе эволюции социальной 
функции государства, решены конкретные исследовательские задачи: дано определение понятия социальных 
прав человека и установлена его связь с конституционным определением государства как правового и 
социального; изучены детерминанты эволюции социальной функции государства и обоснована центральная 
роль социальных прав человека в этом процессе; определены пути повышения эффективности реализации 
социальной функции государства в контексте повышения гарантий социальных прав человека и гражданина в 
Украине. 
SUMMARY 
The article analyzes the role of social rights of a person and a  citizen in the process of the evolution of the social 
function of the state. It solves particular research objectives such as giving the definition of the concept of social rights 
of a person and establishing its relation to the constitutional definition of state as the legal and social one; studying the 
determiners of the evolution of the social function of the state and grounding the central role of the social rights of a 
person in this process; identifying the ways of raising the effectiveness of the realization of the social function of the 
state relating to the raise of guarantees of social rights of a person and a citizen in Ukraine. 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

 
КРУГЛИЙ СТІЛ «ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ  

У СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ» 
 

Регіональний філіал Національного інституту стратегічних 
досліджень в м. Донецьку, Східний регіональний центр Академії 
економічних наук України спільно з Інститутом економіки 
промисловості Національної академії наук України, кафедрою 
«Міжнародна економіка» Донецького національного університету 
16 квітня 2009 року провів у. Донецьк круглий стіл «Подолання 
наслідків економічної кризи у старопромислових регіонах 
України». 

Доповіді, повідомлення та виступи були зроблені 
провідними вітчизняними вченими й фахівцями, представниками 
Донецької обласної державної адміністрації, академічних 
інститутів, навчальних закладів, підприємств і інших організацій. 
На засіданні були присутні представники засобів масової 
інформації. 

Відкрив засідання з вступним словом директор 
Регіонального філіалу НІСД у м. Донецьку, керівник Східного 
регіонального центру Академії економічних наук України, д.е.н., 
професор Макогон Ю.В. 

 
 

Від імені Донецької обласної адміністрації учасників привітав 
начальник управління науково-технічного та інноваційного розвитку 
головного управління промисловості та розвитку інфраструктури, 
к.е.н., доцент Анісімов А.Є.  
 
 

У виступі віце-президента Академії економічних наук 
України, д.е.н., професора М.Г. Білопольський наголосив, що за всю 
історію існування людства наука економіка розглядала й 
удосконалювала такі форми обміну й розподілу, як ринкова, 
державна й змішана. Ринкова зараз домінує в більшості країн миру. 

Саме в 
ринковій 
формі 

обміну й 
розподіли 
криються 

основні з фінансової, економічної, соціальної й іншої 
криз - не тільки спостережуваних у цей час, але й 
відбувалися протягом декількох останніх століть. Дуже 
складна, громіздка, неефективна, а головне - 
несправедлива, ця форма породжувала й породжує 
масу катаклізмів як в економіці, так й у політиці, 
соціальній сфері й ін., оскільки всі ці процеси тісно 
зв'язані між собою. 
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Перший проректор Донецького 
національного університету економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-Барановського, д.е.н., 
професор Л.О. Омельянович розповіла про 
проблеми у наповненні бюджету в умовах кризи. 

Л.О. Омельянович відзначила, що 
регулярне проведення таких круглих столів, 
конференцій має велике значення для розвитку 
системи оподатковування. За її словами, ряд 
рекомендацій, які були вироблені вченими на 
попередніх заходах, або вже застосовуються на 
практиці, або розглядаються й будуть 
використані в процесі реформування податкової 
служби.  

Про особливості роботи системи 
оподатковування в Донецькій області в умовах 
фінансової кризи й доцільності посилення 
фіскального тиску на бізнес із метою 

наповнення бюджетів, Лідія Омельянович відзначила, що в цей час не йде мова про посилення податкового 
навантаження на бізнес і підприємців. Однак буде вестися робота з формування в регіоні податкової 
дисципліни й боротьбі з ухилянням від сплати податків . Крім того, одним з варіантів стимулювання розвитку 
бізнесу в тому числі й в умовах фінансової кризи могла б стати лібералізація системи оподатковування й 
зниження тиску податкового преса на підприємців і бізнес.  

 
Завідувач кафедри економіки та 

маркетингу Донецького національного 
технічного університету, д.е.н. О.В. Кендюхов 
у своїй доповіді наголосив, що в останній 
чверті минулого століття відбулося 
найважливіше цивілізаційне зрушення: у ряді 
країн, таких як США, Японія, Південна Корея, 
інтелектуальний капітал й інтелектуальна 
творча праця стали основними факторами 
виробництва, витиснувши на другий план 
матеріально-речовинний капітал, 
алгоритмічний і репродуктивний типи праці. 
На зміну індустріальної прийшла економіка 
постіндустріальна. Курс на завершення 
постиндустриализации сьогодні тримає 
Європейський Союз. 

Світова економічна криза, що почалася 
в країнах постіндустріального світу, має 
катастрофічні наслідки саме для країн 

індустріальних й аграрних, тому що останні здійснюють обслуговуючу функцію для постіндустріальних 
економік. 

Забезпечення довгострокового благополуччя українського суспільства можливо тільки в одному випадку 
- якщо українська економіка досягне високої й стійкої конкурентноздатності в умовах глобальної конкуренції.  

Єдиний вихід - форсоване формування в Україні інтелектуальної економіки, для чого необхідно 
забезпечити стрімке зростання інтелектуального 
капіталу й розвиток інтелектуальної праці як основних 
факторів виробництва. І цей процес зобов'язаний 
ініціювати й активно реалізовувати держава. 

 
У своїй доповіді Ю.В. Макогон відзначив, що 

поки зростання української економіки приносило високі 
дивіденди, закордонні інвестори закривали очі на 
корумпованість місцевих чиновників різних рівнів. 
Сьогодні ж в умовах кризи інвестори шукають 
максимальної прозорості інвестиційних схем, 
сумніваючись у тім, що українська влада зможе це 
забезпечити.  

В 2008 році імпорт товарів перевищив експорт на 
18,5 млрд. доларів. Протягом 2008 року сальдо торгівлі 
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товарами погіршилося на 7,2 млрд. доларів у порівнянні з 2007 роком. Експорт товарів в 2008 році склав 67 
млрд. доларів, збільшившись на 35,9% у порівнянні з 2007 роком. Імпорт товарів склав 85,5 млрд. доларів, 
збільшившись на 41,1%. А вже за перші місяці цього року сальдо зовнішньої торгівлі товарами стало 
позитивним, таким чином, зменшивши тиск на сальдо поточних операцій платіжного балансу України. 

 
О.Ф. Новікова, завідувач відділом Інституту 

економіки промисловості НАН України, д.е.н., професор 
виступила з вступним словом до наукової доповіді, яка була 
підготовлена на замовлення Національної академії наук України 
Інститутом економіки промисловості за темою 
„Монофункціональні міста Донецької області: проблеми та 
механізми розвитку в умовах економічної кризи”. 

Глобальна та національна економічна криза негативно 
впливають на стан в монофункціональних містах України, де 
надмірно високою є залежність життєдіяльності та 
життєзабезпечення населення від містоутворюючих 
підприємств.  

Спеціального відстеження процесів соціально-
економічного розвитку в монофункціональних містах в Україні 
не відбувається. Це є значним недоліком державної регіональної 
політики. Надання статусу монофункціонального міста 
передбачає цільову державну підтримку через кошти 

Держбюджету України на виконання відповідних заходів з реалізації Загальнодержавної програми розвитку 
малих міст, а також на виконання законодавства про стимулювання розвитку регіонів щодо подолання 
депресивного стану регіонів України. Через інформаційний вакуум цільового відстеження проблемних регіонів 
України не відбувається, державне управління цими процесами заходить у глухий кут, а несприятливий 
соціально-економічний стан у монофункціональних містах залишається без змін або погіршується. 

Проведені дослідження дозволили здійснити аналіз та узагальнення за 9 монофункціональними містами 
Донецької області щодо оцінки стану та проблем соціально-економічного розвитку у передкризовий період та в 
умовах початку економічної кризи у 2008 році. Вибрано було 9 міст обласного підпорядкування через те, що 
статистична інформація за іншими монофункціональними містами обмежена або зовсім відсутня. Цими містами 
були: Авдіївка, Вугледар, Дзержинське, Добропілля, Жданівка, Кіровське, Докучаєвськ, Новогродівка та 
Селидове. Базою для порівняння було вибрано м. Красноармійськ, який за своєю галузевою структурою 
близький до монофункціональних міст, що аналізуються, бо там переважають підприємства вугільної галузі, 
але це місто не включено до переліку монофункціональних міст, визначеного Законом України «Про 
затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст». Відстеження соціально-економічних 
процесів, які відбуваються в монофункціональних містах, доцільно здійснювати у порівнянні з розвинутими 
містами, де досягнуто кращі стандарти життєдіяльності та життєзабезпечення населення. Саме такі показники 
можуть служити орієнтирами для малих міст. Для таких цілей було обрано місто Донецьк. В окремих випадках, 
де це було доцільно, порівняння здійснювалися з середньообласними показниками по Донецькій області, або по 
Україні. 

 
Безручко І.Є., головний спеціаліст головного управління 

економіки Донецької обласної державної адміністрації 
повідомила, що в Україні не започатковано моніторингу населених 
пунктів з моноекономічною структурою. Але аналіз розробки та 
прийняття правової бази розвитку малих та монофункціональних 
міст дозволяє відстежувати та оцінювати певний стан на момент 
прийняття нормативно-правових документів. Так, детальна картина 
стану розвитку малих міст України представлена в Основних 
напрямках забезпечення комплексного розвитку малих 
монофункціональних міст на 17 березня 2000 року. На цей термін в 
Україні нараховувалося 345 малих міст, в яких було зосереджено 19 
відсотків міського населення, з них з монопромисловою структурою 
виробництва - 122. 

Незважаючи на загальну тенденцію в Україні до зменшення 
кількості населення за період з 1991 до 1998 року, у малих містах 
спостерігався як позитивний природний приріст населення на 1,1 - 
1,3 відсотка, так і значний приріст на 1,7 - 3,6 відсотка за рахунок 

міграції. 
У 2000 р. в Україні розподіл та кількісна характеристика малих міст була такою: з чисельністю 

населення до 10 тис. чоловік - 63 міста; з чисельністю населення від 10 до 20 тис. чоловік було 157 міст; з 
чисельністю населення від 20 до 50 тис. чоловік було 125 міст.  
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За питомою вагою зайнятого у різних сферах економічної діяльності населення у 2000 р. у більшості 
були малі міста з переважно промисловими функціями, транспортні вузли, рекреаційні центри, районні 
адміністративні центри, історико-архітектурні, культурні, туристичні, санаторно-курортні центри, господарські 
центри місцевого значення, центри низових локальних систем розселення, які здійснюють функції з надання 
соціально-культурних та комунально-побутових послуг населенню тощо.  

Близько 25 відсотків малих міст України в 2008 р. належали до малих міст з переважно промисловими 
функціями. Головною ознакою віднесення малого міста до цієї групи становило перевищення середнього рівня 
зайнятості у промисловості України. Це були монопрофільні міста, галузями спеціалізації яких виступала 
гірничодобувна промисловість, енергетика, переробка сільськогосподарської сировини. До них належали 
індустріальні центри (вугледобування, видобутку рудної і нерудної сировини, енергетичні, обробної 
промисловості, хімічної і нафтопереробної промисловості), аграрно-індустріальні, транспортні, санаторно-

курортні центри, центри художніх промислів. 
Проблеми малих монофункціональних міст, 

які визначались у 2000 році, значною мірою 
пролонговані у 2009 році. Характерні ознаки 
негативного стану малих монофункціональних міст, 
які констатувались у 2000 році, мають місце і у 
сучасному кризовому стані у 2009 році. Серед них 
особливо виявляються: 

кризові явища у промисловості;  
вузька спеціалізація виробництва, яка 

призводить до залежності економіки міста від 
роботи одного-двох підприємств, що в умовах 
відсутності платоспроможного попиту ставить під 
загрозу можливість подальшого існування малих 
міст;  

нестача кваліфікованих управлінських 
кадрів;  

низькі темпи будівництва житла та об'єктів соціальної інфраструктури;  
обмеженість вибору професій, недостатня кількість робочих місць, нерозвинутість сфери 

обслуговування, що призводить до ускладнення ситуації на ринку праці, загострює демографічні проблеми 
малих міст;  

низький рівень доходів населення;  
для ряду малих міст характерним є нестійкість балансу водних ресурсів та їх нерівномірне розміщення 

на території; 
відсутність розвинутої системи водопостачання та каналізаційних мереж; 
недостатній розвиток транспортних зв'язків з сільськими населеними пунктами;  
низький рівень благоустрою, наявність проблем, пов'язаних із збиранням та знешкодженням твердих 

відходів;  
недостатність тепло-, енергопостачання та ресурсозбереження. 

 
Воловодова О.В., старший науковий 

співробітник Інституту економіки промисловості 
НАН України, к.соц.н., с.н.с. 

У Донецькій області спад виробництва негативно 
позначається на стані ринку праці. Суттєво зменшився 
попит на робочу силу. Число вакансій лише за грудень 
зменшилося з 15,3 тис. до 10,1 тис., а в порівнянні з 1 
січня 2008 року – в 2,5 рази. Зросла кількість звільнень, 
що обумовило зростання безробіття. 

Чисельність офіційно зареєстрованих 
безробітних протягом грудня збільшилася на третину і 
на початок 2009 року склала 54,9 тис. осіб, або 2% 
населення працездатного віку. В порівнянні з початком 
2008 року чисельність безробітних зросла в півтора рази.  

У грудні 2008 року по допомогу в 
працевлаштуванні в центри зайнятості області 

звернулося 20,8 тис. осіб, що більше аналогічного періоду 2007 року в 2,4 рази. Чисельність працевлаштованих 
склала в грудні 4 тис., за рік – 74,3 тис. осіб. Рівень працевлаштування (відношення працевлаштованих 
державною службою зайнятості до загальної чисельності осіб, що перебувають на обліку) знизився з 46,6% в 
2007 році до 42,1% в 2008 ріці. На кожне вільне місце претендують шість осіб, тоді як ще місяць тому цей 
показник складав три людини на одне місце. 
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За даними Головного управління Донецької обласної держадміністрації у четвертому кварталі 2008 р. 
спостерігалися несприятливі тенденції щодо скорочення чисельності працівників, зниження середньомісячної 
заробітної плати та зростання суми заборгованості з її виплати. Вони свідчать про наростання кризових явищ у 
соціально-трудовій сфері. Чисельність штатних працівників почала скорочуватися ще у першому кварталі 2008 
р. В четвертому кварталі знизилась середньомісячна оплата праці та суттєво зросла заборгованість із виплат 
заробітної плати. Така динаміка економічного розвитку області в цілому не могла не позначитися на стані 
ринку праці у монопрофільних містах Донецького регіону.  

 
 

Про проблеми розвитку житлового 
будівництва та житлово-комунального 
господарства розповіла Логачова Л.М., 
провідний науковий співробітник Інституту 
економіки промисловості НАН України, к.е.н., 
доцент 
 

З метою подолання накопичених в галузі 
проблем, подальшого проведення ринкових реформ 
в містах Донецької області розробляються Програми 
реформування і розвитку житлового господарства. У 
проектах Програм передбачається здійснення 
комплексу заходів щодо реформування відносин 
власності у житлово-комунальному господарстві, 
забезпечення стабільної роботи підприємств, 
підвищення якості послуг, ефективне використання 
енергетичних ресурсів, оновлення та модернізація 

основних фондів.  
Аналіз динаміки забезпеченості населення житлом в монофункціональних містах свідчить про 

зростання цього показника як у містах, так і в середньому по області.  
Збільшення показника середньої забезпеченості житлом обумовлено одночасною дією двох факторів: 

по-перше, збільшенням загального житлового фонду, а по-друге, скороченням населення. За період з 1995 р. по 
2007 р. загальний житловий фонд збільшився в цілому по Донецькій області на 5 229,5 тис. кв. м., при цьому 
більше половини приросту прийшлося на м. Донецьк.  

Актуальною проблемою для малих міст залишається проблема покинутих квартир у багатоповерхових 
будинках, які завдають проблеми для комунальних служб, що постачають послуги з тепло-, водо-, 
електропостачання та споживання суміжних квартир. З метою зменшення кількості кинутого житла 
проводиться постійна робота щодо визначення господарів цього житла для погашення заборгованості за 
житлово-комунальні послуги або признання даної квартири безхозною з послідуючим прийомом її до 
комунальної власності й передачі на законних умовах громадянам, які стоять у черзі квартирного обліку. 

Для використання таких квартир необхідно вирішити комплекс правових, фінансових та організаційно-
технічних питань. Напрями використання таких квартир: службове помешкання з правом приватизації; 
соціальне житло для бездомних; соціальне житло для пільговиків; обмінний фонд при капітальних ремонтах 
будівель; оренда.  

 
Шамільова Л.Л., к.э.н., с.н.с. ИЭП НАН 

України, доцент кафедри економмічної 
статистики Донецького національного 
університету доповіла про оцінку стану 
демографічного розвитку монофункціональних міст. 

 
Демографічна ситуація в 

монофункціональних містах характеризується 
досить негативними тенденціями, які пов’язані з 
низьким рівнем народжуваності, високим рівнем 
смертності, особливо чоловіків в молодому 
працездатному віці, і, як наслідок, загальне 
зниження чисельності населення, його старіння, 
падіння життєвого та трудового потенціалу. Значним 
є відток населення. 

В монофункціональних містах склалася 
негативна тенденція в зміні чисельності населення за рахунок природнього його зниження, що визначається, в 
свою чергу, значно більшою інтенсивністю смертності, ніж народжуваності. В монофункціональних містах 
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Відкриття та звітна доповідь Президента АЕН України, 
академіка НАН України Чумаченка М.Г

склалася приблизно однакова тенденція зміни чисельності населення, як в Донецькому регіоні, так і в м. 
Красноармійську та Донецьку. 

Аналіз повікової структури чисельності населення також підтверджує ці особливості. Всі міста з 
монофункціональною структурою мають ідентичну з м.м. Красноармійськом та Донецьком вікову структуру та 
показники демографічного навантаження. В монофункціональних містах питома вага дітей в віці, молодшому 
за працездатний, в загальній чисельності змінюється в межах від 12% (м. Дзержинськ) до 15,1% (м. Вугледар), 
при цьому в місті Донецьку цей показник має навіть нижче значення – всього тільки 11,9%. Невелику 
розбіжність мають і показники демографічного навантаження на населення працездатного віку. Загальне 
навантаження коливається від 420 осіб (м. Вугледар) до 682 осіб (м. Новогродівка), при цьому найбільше 
значення и навантаження особами в віці, старшому за працездатний склалося по містах Дзержинськ (473 
особи), Новогродівка, Жданівка та Селидове (453 – 451 особи), а мінімальне значення, відповідно, по місту 
Вугледар (206 осіб). Необхідно відзначити, що місто Вугледар має досить раціональну повікову структуру 
населення, зокрема, питома вага контингенту осіб працездатного віку складає 70,1%, яке на 7,0 – 10,0% більше 
за середнє значення, яке склалося у монофункціональних містах. У Вугледарі питома вага населення, що за 
віком старіше 60 років, складає лише 10,3%, тоді як в інших містах вона в 2 – 2,3 рази більше.  

Зміна інтенсивності народжуваності в монофункціональних містах свідчить про те, що скрізь склався 
приблизно однаковий тип репродуктивної поведінки населення, при цьому рівень народжуваності в малих та 
середніх містах дещо вище, ніж в великих. Наприклад, за 2007 – 2008 роки рівень народжуваності змінюється в 
межах від 8,1‰ (м. Новогродівка, 2008 р.) до 12,1‰ (м. Вугледар, 2008 р.), при цьому в шести з дев’яти 
проаналізованих міст спостерігається навіть збільшення рівня народжуваності, виключенням є міста 
Новогродівка, Жданівка та Кіровське. Слід зазначити, що найвищий рівень народжуваності склався в тому 
місті, де найраціональніша структура населення, тобто в місті Вугледар. Необхідно визнати, що й сам рівень 
народжуваності, і його зміна за останні два роки суттєво не відрізняються від показників, що склалися по м. 
Донецьку та по м. Красноармійську, що підтверджує гіпотезу про однорідність репродуктивної поведінки 
населення, що склалася в регіоні. Одночасно треба відзначити, що самі монофункціональні міста далеко 
неоднорідні за зміною народжуваності. Зокрема, негативна тенденція народжуваності склалася у мм. 
Новогродівка та Жданівка, при цьому саме в цих містах і найнижчий її рівень. 

Доцільно відзначити, що народжуваність є досить інерційним демографічним процесом, її зміна 
залежно від зовнішніх соціальних та економічних чинників відбувається з певним терміном запізнення, який 
складає 2 - 3 роки. 

Для визначення залежностей народжуваності від показників рівня доходу населення, витрат місцевого 
бюджету, рівня екологічної безпеки та інших соціально-економічних показників, були розроблені 
економетричні моделі, які свідчать, що склалась досить слабка або помірна залежність. 

Підбив підсумки обговорення директор Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних 
досліджень в м. Донецьку Ю.В. Макогон, відзначивши високий рівень дискусії та закликавши до продовження 
обговорення піднятих питань.  

Засідання здобуло широке висвітлення в матеріалах ЗМІ.  
 
 

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
 

7–8 травня 2009 року у Дніпропетровському університететі економіки і права відбулися Загальні збори 
Академії економічних наук України. На зібранні виступали керівники регіональних центрів та відділень 

академії. 
Протягом 2008 року членами Академії 

економічних наук України була проведена 
велика наукова робота. Як відмічає М. Г. 
Чумаченко, президент АЕНУ, почеснй 
директор Інституту економіки промисловості 
НАН України, Радник Президії НАН України, 
д. е. н., професор, академік НАН України, в 
період глобальної кризи, яка охопила всі сфери 
діяльності, пропозиції, розроблені провідними 
українськими вченими, спрямовуюються в 
центральні органи влади й знаходять 
відображення в законах, постановах, 
роспорядженнях, указах Президента, Верховної 
Ради, Кабінету Міністрів України. 

В звітному періоді членами АЕНУ було 
розроблено багато наукових напрямків, які дали 
основу монографії „Майбутнє України: 
стратегія поступу”.  

Крім того на основі проведених наукових 
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Під час засідання щорічних зборів АЕН України, 
м. Дніпропетровськ 

Під час реєстрації учасників щорічних зборів АЕН України

досліджень були видані підручники й учбові посібники. Необхідно відзначити активну співпрацю українських 
вчених, членів АЕНУ, з науковцями Росії, ЄС (Великобританії, Нідерландів, Німеччини). 

М. Г. Білопольський, віце- президент АЕНУ, зав. кафедрою обліку та аудиту Приазовського 
державного технічного університету (м. Маріуполь), д. е. н., професор, зазначає, що Академія щорічно випускає 
наукові збірки, які містять фундаментальні наукові праці багатьох українських вчених – економістів. В даний 
час готується до випуску збірка наукових праць „Глобальна економічна криза 2008 – 2010 рр. Світовий досвід 
та шляхи подолання в Україні”. 

Необхідно відзначити таку важливу подію, як вихід в межах АЕНУ буклету „Шляхи виходу 
економіки України з фінансово–економічної 
кризи”. В даному буклеті розглянуті три 
важливі проблеми: важелі ринкової 
економіки, державні заходи з виходу України 
з кризи та роль інтелектуальної еліти у виході 
України з кризи. 

М.Г. Білопольський як віце- 
президент АЕНУ висловлює велику подяку 
багатьом членам Академії за активну наукову 
й організаційну роботу, проведену протягом 
2008 року, а саме Ю. В. Макогону, керівнику 
Східного регіонального центру, В. А. 
Ткаченку, керівнику Дніпропетровського 
відділення, А. Г. Семенову, керівнику 
Запорізького відділення, Л. М. Фільштейну, 
керівнику Кіровоградського відділення, В. І. 
Богачову, керівнику Луганського відділення, 
Є.В. Труш, керівнику Херсонського 
відділення. 

Ю. В. Макогон, керівник Східного 
регіонального центру, зав. кафедрою 

міжнародної економіки Донецького національного університету, д. е. н., професор, відмічає, що в межах 
Асоціації економістів-міжнародників (секція АЕНУ) має договори про співпрацю з науковими, учбовими 
організаціями й провідними підприємствами Росії, Молдавії, Сербії, Болгарії, Латвії, Литви, Великобританії, 
Вірменії, Нідерландів, Білорусії. 

Договори про співпрацю й створення філій кафедри в обласному управлінні статистики, концерні 
"Стірол", АТ "НКМЗ", "Група Норд", «ІСТІЛ-ДМЗ», інститутах НАН України - економіки промисловості та 
економіко-правових досліджень, управлінням зовнішніх зв'язків і зовнішньоекономічної діяльності Донецької 
облдержадміністрації, донецькою торгівельно-промисловою палатою, агентством регіонального розвитку 
"Донбас". 

Асоціація економістів-міжнародників 
(секція АЕНУ) залучає до участі в 
міжнародних наукових семінарах і 
конференціях провідних вчених 
учбових закладів України, ближнього й 
дальнього зарубіжжя - Національного 
технічного університету (м. Донецьк), 
Державного університету управління, 
Тернопільського національного 
економічного університету, Львівського 
національного університету ім. І. 
Франка, Київських національного 
університету ім. Т.Шевченка й 
економічного університету ім. 
Гетьмана, Московської фінансової 
академії, Ризького технічного 
університету, Білоруського державного 
університету, Білоруського торгівельно-
економічного університету споживчої 
кооперації, господарської академії ім. 
Ценова (Болгарія), Ростовського 
державного університету, університету 

(Великобританія) Сандерлендського і Ноттінгемського, Національного гірського університету (м. 
Дніпропетровськ), Маріупольського гуманітарного університету, Університету м. Барі (Італія), Каунаського 
технічного університету (Литва) й ін. 
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Виступ Віце-президента АЕН України, д.е.н., професора 
Білопольського М.Г.

Вітальне слово ректора Дніпропетровського університета економіки і 
права, д.е.н., професора Холода Б.І.

Залучаються до виконання 
наукових досліджень керівники країни й 
області (публікації в наукових виданнях 
кафедри А.М. Блізнюка, Б.І. Адамова й 
ін.), міста (О.О. Лук’янченка, Г.О. 
Грішина, М.І. Волкова, С. В. Богачова й 
ін. 

Асоціація економістів-
міжнародників (секція АЕНУ) взяла 
участь в цілій низці різних наукових 
конференцій, серед яких необхідно 
виділити XV МНПС спільно з 
болгарськими, російськими, сербськими 
вченими та працівниками науки й вищої 
школи у вересні 2008 р. в м. Одеса з 
проблем розвитку ЧЕС і ГУАМ під 
патронажем господарської академії ім. 
Ценова, м. Свіштов, Болгарія і 
таганрозької міжрайонної ТПП, а також 
Центру Причорноморських досліджень.  

Окрім традиційних наукових 
проблем розвитку зовнішньо-
економічних зв'язків, залучення 

іноземних інвестицій, функціонування вільних економічних зон, територій пріоритетного розвитку, секція 
почала розробку нових напрямів досліджень – розвиток вугільної промисловості, функціонування ринку 
вугілля, розвиток співпраці між країнами в межах міждержавних об'єднань, вдосконалення правового режиму 
на територіях із спеціальним режимом інвестування, розвиток транскордонної співпраці й тому подібне. 

Новою формою залучення до наукової роботи стали круглі столи, які кафедра проводить спільно з 
Регіональною філією НІСИ в місті 
Донецьку, а саме: 

1. СОТ - Україна: досвід 
адаптації трансформаційних 
економік (регіональний аспект); 

2. Багатодітна родина в 
Україні: проблеми соціально- 
економічного захисту; 

3. Проблеми 
функціонування вугільної галузі й 
ринку вугілля; 

4. Проблеми молоді в 
контексті формування й реалізації 
молодіжної політики в Україні; 

5. Перспективи розвитку 
вугільної області України в 
сучасних умовах; 

 6. Подолання наслідків 
економічної кризи 
старопромислових регіонів 
України. 

Що стосується 
зовнішньоекономічної діяльності, щорічно проводяться міжнародні науково- практичні семінари. У семінарі 
2008 р. взяли участь представники 16 країн близького й дальнього зарубіжжя. 

В межах секції виконується дослідницька тема "Розробка теоретико-методологічних і науково- 
методичних основ розвитку міжнародних економічних відносин України".  

За підсумками цієї теми були підготовлені науково- аналітичні огляди, які були спрямовані в Секретаріат 
Президента України, а також включені до послання Президента України до Верховної Ради. 

Асоціація надає допомогу працівникам вказаних організацій і підприємств у вирішенні конкретних 
виробничих проблем, підготовці кандидатських іспитів, підготовці кандидатських і докторських дисертацій. 
Наприклад, керівники підприємств "Азовмаш", НКМЗ, «Концерн "Стірол" публікують результати своїх 
досліджень в журналах і збірках, які видає кафедра і які мають статус ВАК України. Організації надають 
спонсорську допомогу кафедрі на проведення міжнародних семінарів і літніх міжнародних шкіл, надають 
студентам місця при проходженні виробничої практики, матеріали для курсових і дипломних робіт. 
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У кулуарах зібрання АЕН України, академік НАН України, 
Президент АЕН України Чумаченько М.Г., перший віце-
президент АЕН України, д.е.н., професор Аптекар С.С., 

ректор ДУЕП, д.е.н., професор Холод Б.І. 

Донецька делегація на щорічних зборах АЕН України у 
м. Дніпропетровську 

Результати досліджень увійшли до рекомендацій XV міжнародного науково-практичного семінару 
"Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект 
(2009 р.), а також до п'ятої науково-практичної конференції "Проблеми співпраці між країнами південно- 

східної Європи в межах організації 
чорноморського економічного 
співробітництва і ГУАМ". Резюме семінару 
й конференції відправлені до Секретаріату 
Президента України, Верховної Ради, 
Кабінету Міністрів України, в Донецьку 
облдержадміністрацію (управління 
зовнішніх зв'язків і зовнішньоекономічних 
зв'язків), посольствам країн, представники 
яких брали участь в роботі семінару. 

Відповідно до прийнятої 
"Стратегії розвитку міста Донецька на 
період до 2020 року", яка визначає цілі, 
завдання, принципи й пріоритети розвитку 
міста Донецька, виникла необхідність в 
розробці "Програми інвестиційного 
розвитку міста Донецька на період до 2020 
року".  

Відповідно до вирішення тендерного 
комітету виконкому міської ради 
розробником даної програми є Регіональна 
філія Національного інституту стратегічних 
досліджень в місті Донецьку. 

Виконкомом Донецької міської ради спільно з Регіональною філією Національного інституту 
стратегічних досліджень в місті Донецьку було розроблене й затверджене технічне завдання, відповідно до 
якого були виконані наступні види робіт: 

проведена оцінка інвестиційної привабливості й потенціалу міста Донецька; 
розроблені напрями підвищення інвестиційної привабливості та реалізації інвестиційного потенціалу 

міста Донецька з метою вирішення завдань його соціально- економічного розвитку; 
розроблені довгострокова та 
короткострокова програми заходів і дій з 
мобілізації інвестиційних ресурсів з 
бюджетних і позабюджетних фондів, 
приватних внутрішніх та іноземних 
джерел, а також ефективного їх 
використання з метою постійного 
інноваційного розвитку міста; 

сформована система заходів 
стимулювання суб'єктів інвестиційної 
діяльності, які здійснюють будівництво 
стратегічно важливих для міста об'єктів; 

розроблено методичне 
забезпечення оцінки економічного та 
соціального ефекту з погляду інтересів 
міста інвестиційних проектів, які 
приймаються до реалізації з 
використанням державних заходів 
стимулювання; 

сформована система 
інформаційного забезпечення інвестиційного розвитку міста; 

визначені напрями формування системи постійного моніторингу інвестиційного клімату в місті 
Донецьку. 

Під егідою Донецької обласної ради спільно з представниками Фонду «Ефективне Управління», почалася 
реалізація проекту підвищення конкурентоспроможності Донецького регіону. Готуючись до запуску цього 
проекту, був проведений тендер, в результаті якого переможцем стала компанія «Monitor Group».  
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Виступ керівника Дніпропетровського відділення АЕН України 
д.е.н., професора Ткаченка В.А. 

Віце-президент АЕН України д.е.н., професор Савельєв Є.В.

У грудні 2008 року кафедра «Міжнародна економіка» Донецького національного університету виграла в 
міжнародному конкурсі сумісних українсько- литовських науково- дослідних проектах в межах Програми 
українсько- литовської науково- 
технічної співпраці на період 2009-2010 
рр. 

Користь проекту полягає у 
розвитку міжнародної співпраці між 
Україною та Литвою, яка сприятиме 
подальшій інтеграції України до ЄС, 
допомогу українським і литовським 
підприємцям в розширенні досвіду і 
зовнішньоекономічних зв'язків, обмін 
досвідом в науковій і виробничій 
сферах, розвиток науки України та 
Литви, публікація міжнародної 
наукової монографії: "Підприємницьке 
середовище в Європі". 

В 2008 році був розпочатий 1 
етап науково – дослідницької роботи 
„Оцінка техніко – економічного стану 
об’єктів інфраструктури та виробничих 
фондів (Донецька, Луганська, 
Дніпропетровська, Запорізька 
області)”, метою якої є розробка 
методології оцінки техніко-економічного стану виробничої інфраструктури областей України (Донецька, 
Луганська, Дніпропетровська, Запорізька області). 

Визначено специфічні особливості галузей, що складають інфраструктуру досліджуваних регіонів, а 
також її функціонально-галузеві складові. Доведено з урахуванням національного та міжнародного досвіду 
необхідність застосування для оцінки технічного стану об'єктів інфраструктури та виробничих фондів регіону 
непрямих показників, що визначають рівень технологічної безпеки виробничих потужностей. Визначено умови 
реалізації регіонального та державного регулювання в питаннях техногенної безпеки, а також завдання 
державної політики регіонального розвитку, що безпосередньо пов'язані з державною та приватною 

інвестиційною діяльністю. 
Сформульовано пропозиції щодо 
удосконалення на національному та 
регіональному рівнях складових 
процесу збору й обробки конкретних 
показників для наповнення 
інформаційної бази дослідження, 
сформовано інформаційну базу 
дослідження для Донецької, 
Луганської, Дніпропетровської та 
Запорізької областей. 
Розроблено методологію використання 
розрахункових методів оцінки техніко-
економічного стану виробничої 
інфраструктури областей України на 
базі теоретичних моделей, що не мають 
аналогів: статистичної моделі 
інтегральних показників розподілу та 
економіко-математичної моделі 
акселерації інноваційно-інвестиційного 
розвитку інфраструктури регіону.  

Сформульовано: напрями 
розширення сфери наукових досліджень з оцінки техніко-економічного стану інфраструктури регіону за 
методом розрахунку інтегрального рейтингу розподілу; напрями розширення сфери наукових досліджень для 
удосконалення моделі акселерації інноваційно-інвестиційного розвитку інфраструктури регіону; рекомендації з 
удосконалення системи попередження аварійних ситуацій та запобігання техногенних аварій і катастроф, а 
також заходів, пов'язаних з забезпеченням технологічної безпеки регіону; рекомендації щодо реалізації завдань 
із розвитку регіональної інфраструктури. 

За ініціативою Донецької обласної ради в грудні 2008 року Регіональна філія Національного інституту 
стратегічних досліджень в м. Донецьку в особі директора Ю. В. Макогона й експерта В. В. Кошеленко брала 
участь у розробці: 
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Під час засідання (зліва-направо) д.е.н., професор Кузьменко Л.М., 
д.е.н., професор Сидорова А.В., д.е.н., професор Андрієнко В.М.

1. Регіональної програми підтримки малого підприємництва в Донецькій області на 2009 – 2010 роки;  
2. Заходів щодо реалізації Регіональної програми підтримки малого підприємництва в Донецькій області 

на 2009 – 2010 роки. 
 
Ю. В. Макогон як керівник Східного регіонального центру відмічає активну наукову роботу наступних 

членів Академії: 
Г.О. Черніченка, академіка АЕНУ, декана економічного фаультету Донецького національного 

універститету, д. е. н. професора. Кафедрою РРПС економічного факультету Донецького національного 
університету виконувалася науково-дослідна держбюджетна тема Г-07/16п "Особливості еколого-економічного 
розвитку промислового виробництва". Вивчені й розроблені теоретичні основи дослідження і особливості 

еколого- економічного розвитку 
промислового виробництва в 
старопромислових регіонах з 
урахуванням принципів стійкого 
економічного розвитку з 
урахуванням вичерпаності 
природних ресурсів. Дано 
методологічне обгрунтування 
понять: екобезпека, техногенний 
розвиток й ін. Обгрунтовані 
кількісні характеристики впливу 
промислового виробництва на 
якість навколишнього 
середовища, зроблена оцінка 
еколого- економічного стану 
територіальної освіти. Вивчені й 
допрацьовані концепції 
екобезпеки техногенного 
розвитку регіону та взаємозв'язок 
розвитку промислового 

виробництва в навколишньому 
середовищі. Продовжується 
спільна робота економічного 

факультету під керівництвом Г. О. Черніченка над проектами TEMPUS - TACIS, науковий обмін і сумісний 
проект з Міністерством Великобританії у справах міжнародного розвитку, особливо з Університетом 
Сандерленда. 

 Л. М. Кузьменко, академіка АЕНУ, провідного наукового співробітник ІЕП НАН України, д.е.н., ст.н.с. 
Протягом 2008 р. Л. М. Кузьменко займалась дослідженням в рамках проблеми розвитку регіонів в умовах 
зростання відкритості національної економіки. Результатом досліджень стали підготовлені матеріали до 
Концепції державної регіональної політики; аналітичної записки, зміст якої полягає у висвітленні теоретико-
прикладних аспектів конкурентоспроможності регіонів; наукової доповіді «Конкурентні переваги регіонів і 
конкурентоспроможність корпоративного сектора регіону»; доповідної записки, в якій розглянуто принципи 
стимулювання розвитку регіонів. 

М. М. Туріянської, академіка АЕНУ, зав. кафедри менеджменту Донецького державного університету 
управління, д.е.н., професора. Протягом 2007-2008 рр. було підготовлено 16 наукових робіт, з яких: 7 статтей, 9 
навчально- методичних робіт, зокрема 1 навчальний посібник з грифом МОН України №14/18-Г-1169 від 23 
травня 2008 р. 

М. М. Туріянська брала участь в підготовці й проведенні VII Всеукраїнської науково- практичної 
конференції «Стан і перспективи розвитку туризму у світі та Україні напередодні Чемпіонату Європи з футболу 
«Євро-2012», яка проходила 26 - 28 вересня 2008 р. у м. Святогірську. 

Н. Й. Коніщевої, члена АЕНУ, проректора з економіки та гуманітарних дисциплін, зав. кафедри 
менеджменту Донецького інституту туристичного бізнесу, д. е. н., професора. Н. Й. Коніщевою в 2008 році за 
результатами проведених досліджень одержано приріст наукового потенціалу, який відображено у матеріалах: 

розроблено пропозиції щодо удосконалення організаційної структури спеціалізованого структурного 
підрозділу з управління логістичною діяльністю на підприємстві вугільної промисловості та запропоновано 
напрями його діяльності; 

визначено резерви підвищення ефективності управління логістичною діяльністю на вугільних 
підприємствах; 

обґрунтовано та систематизовано перелік показників оцінки ефективності логістичної діяльності 
вугільного підприємства; 

здійснено апробацію визначеного переліку показників оцінки ефективності логістичної діяльності; 
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Звіт керівника Східного відділення АЕН України, д.е.н., професора 
Макогона Ю.В. 

запропоновано рекомендації щодо удосконалення оцінки ефективності логістичної діяльності 
підприємства вугільної промисловості; 

проведено порівняльний аналіз існуючих підходів до визначення оптимального розміру партії поставки; 
на прикладі умовних розрахунків здійснено апробацію наведених у науковій літературі формул різних 

авторів; 
запропоновано рекомендації щодо включення у формулу розрахунку оптимального обсягу партії 

поставки матеріальних ресурсів параметрів, які враховують особливості сучасних умов господарювання; 
виявлено особливості та тенденції демографічних процесів в екокризових промислових регіонах для їх 

урахування в державній регіональній політиці; 
обґрунтовано пріоритетні напрями національної та регіональних екологічної та демографічної політики, 

які доцільно врахувати при формуванні стратегій соціально-економічного розвитку екокризових промислових 
регіонів. 
 

Велика наукова робота 
була проведена членами АЕН 
України, викладачами Донецького 
національного університету 
економіки і торгівлі імені Михайла 
Туган–Барановського, а саме д.е.н., 
професором О. О. Шубіним, д.е.н., 
професором А. А. Садєковим, д.е.н., 
професором Л. О. Омел’янович, 
д.е.н. О. В. Виноградовою, д.е.н., 
професором, зав. кафедрою 
маркетингу і комерційної справи О. 
М. Азарян, д.е.н., професором, зав. 
кафедрою банківської справи О. О. 
Папаіка, д.е.н., професором, зав. 
кафедрою маркетингового 
менеджменту А.В. Балабановою, 
д.е.н., професором, зав. кафедрою 
бухгалтерського обліку Ю.Д. 
Чацкіса та д.е.н., професором О. В. 
Оліфіровим та ін. 

Дослідницька робота була 
проведена за наступними напрямами: 

- економіка, організація та управління підприємствами торгівлі та сфери послуг; 
- маркетингова діяльність на ринку України; 
- фінансово-кредитні та бюджетні проблеми економічного розвитку; 
- розвиток наукового товарознавства; 
- процеси і обладнання харчових виробництв. 
Найсуттєвіші результати з економічних наук, які отримали науковці університету в минулому році це: 
- Державна премія у галузі науки і техніки за наукову роботу «Система управління фінансами в 

галузі освіти і науки» (член авторського колективу А. А. Садєков.); 
- Премія імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності за кращу наукову роботу - 

монографію «Управління підприємством друкарських ЗМІ - маркетинговий підхід» (автори А. А. Садєков і В. 
В. Брадов); 
Серед визначних фундаментальних розробок слід відмітити НДР „Формування інституціональної системи 
підтримки інноваційної діяльності в малому підприємництві”.  

В 2008 році науковці університету здійснили низку наукових заходів в рамках співробітництва з 
органами державної та місцевої влади: 

- пропозиції щодо проекту Закону «Про торгівлю» та Програми розвитку внутрішньої торгівлі 
України надані Міністерству економіки; 

- розроблено Проект Цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції 
на 2009 - 2011 роки на замовлення Мінагрополітики України. 

Велику науково – дослідну роботу провели академіки АЕН України, викладачі Донецького 
державного університету управління: О. С. Поважний, В. В. Бурега, В. Л. Батченко, О. І. Черниш, С. Ф. 
Смеричевський, Р. Р. Ларіна, В. І. Токарева, О. І. Пампура, І. В. Петенко, І. В. Антіпов. 

Робота була проведена за наступними напрямами: 
Участь у міжнародних та національних конференціях та семінарах; 
Видання монографій, підручників та навчальних посібників; 
Проведення науково – організаційної роботи. 
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В 2008 році дуже активна наукова й організаційна робота була проведена Луганським відділенням 
АЕНУ. Академіки АЕНУ, представники Луганського відділення, активно співробітничають з науковцями з 
Іорданії та В’єтнаму. В. І. Богачов, керівник Луганського відділення АЕНУ, професор кафедри економічної 
теорії і маркетингу Луганського державного аграрного університету, відмічає важливість залучення школярів 
та студентів до "великої науки”. В м. Ровеньках створена Мала Академія, членами якої є школярі. 

Необхідно відзначити роботу Дніпропетровського відділення Академії. В. А. Ткаченко, керівник 
Дніпропетровського відділення, проректор з наукової роботи, зав. кафедри економіки підприємства 
Дніпропетровського університету економіки та права, д. е. н., професор, зазначає що протягом звітного періоду 
академіки АЕНУ, представники Дніпропетровського відділення, детально досліджували підприємства 
машинобудівного комплексу Придніпровського регіону й виробляли пропозиції щодо поліпшення кризової 
ситуації в регіоні. 

Виходячи із завдань, підсумовуючи обговорення звітної доповіді Президії АЕНУ, Загальні збори 
Академії економічних наук України постановили: 

1. Схвалити діяльність Академії економічних наук України, її президії та регіональних центрів.  
2. Підготувати до наступних зборів наукову доповідь та монографію «Стратегія розвитку для України: 

погляд у 2025 рік» (проект структури додається). 
3. Запропонувати зацікавленим членам академії подати готові до друку тексти своїх доповідей на папері 

та в електронній формі на адресу президії АЕНУ. 
4. Президії АЕНУ (М.Г. Білопольський, Є.В. Савельєв) розглянути можливість спільного з вищими 

навчальними закладами друкування монографії і щорічника та їх розсилку. 
5. Рeгіoнaльним центрам та місцевим відділенням на основі пропозицій членів академії у місячний термін 

розробити та подати до Президії академії плани діяльності на 2009 – 2010 роки та приступити до їх реалізації.  
6. Рекомендувати регіональним відділенням та членам Академії при наданні щорічних звітів не 

обмежуватися тільки переліком статей, конференцій та назв виконаних наукових тем, але й більш детально 
висвітлювати зміст наукового доробку (результати аналізу, виявлені тенденції та закономірності, розроблені 
концепції, обґрунтування перспективних напрямків досліджень тощо). 

 
 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
В последнее время в Украине возникла проблема повышения качества подготовки специалистов. 

Одной из форм решения этой проблемы является проведение занятий в различного вида школах, в том числе в 
Международной летней экономической школе. 

 
Почетный президиум Летней школы 

 
Кафедра «Международная экономика» в этом году провела очередную Международную летнюю 

экономическую школу, которая проходила в Донецке и в Святогорске в первую неделю сентября.  
 История Летних школ начинается с 1997 года, когда заведующему кафедрой «Международная 

экономика» Донецкого государственного университета Ю.В. Макогону пришла идея организации подобного 
мероприятия. Он и стал первым директором Международной летней экономической школы (МЛЭШ). Но уже 
при проведении последних школ организаторами стали молодые специалисты – аспиранты кафедры 
«Международная экономика». 
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Global village 

 
В подготовку и проведение последней Летней школы активно включились студенты старших курсов, 

организовав студенческий оргкомитет Летней школы, который занимался встречей, размещением и 
развлекательной программой иностранных и иногородних гостей.  

Соорганизаторами Летних школ выступали в разные годы: Британский Совет в Украине (постоянный 
соорганизатор), Центр экономического образования и консалтинга «Внешконсалт» (постоянный 
соорганизатор), фонд «Возрождение», Международный фонд «НОУ-ХАУ», Корпус мира США в Украине, 
программа TACIS, AIESEC. 

 
Вместо похода – экономический квест 

Постоянными спонсорами всех Летних школ были Металлургический комбинат им. Ильича, АО 
«Стирол», «Данко», также в проведении всех школ принимали участие ведущие специалисты Донецкой 
торгово-промышленной палаты, Управления внешнеэкономической деятельности при Донецкой областной 
государственной администрации, Донецкой региональной таможни. Для начитки лекций и проведения деловых 
игр были приглашены преподаватели из Ростовского государственного университета, Херсонского 
государственного технического университета, Свиштовской хозяйственной академии (Болгария), 
Маастрихтского университета (Нидерланды), Сандерлендского университета (Великобритания), а также 
добровольцы Корпуса мира США в Украине. 

Во время Дней культур звучали национальные песни, исполнялись зажигательные танцы. А ужин 
становился еще и дегустацией традиционных блюд различных стран. И, конечно же, настоящим открытием 
стал для многих иностранных гостей День Ивана Купала. Мало кто смог устоять перед соблазном 
перепрыгнуть через костер, разожженный в лесу.  

На заключительном этапе работы школ проводились студенческие научные конференции с 
публикацией лучших докладов. При подведении итогов работы всем слушателям школ были выданы 
соответствующие сертификаты. 
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В Летних школах принимали участие представители Нигерии, Пакистана, Китая, США, Израиля, 
Болгарии, Мексики, Индии, Японии, Великобритании, Германии, Нидерландов, Югославии, России и Украины. 

Неотъемлемой частью каждой школы являлись дни культур стран, представители которых принимали 
участие в ней (украинской, болгарской, китайской, сербской, японской, еврейской и других). Участники школы 
побывали на экскурсиях по Святогорью, предусмотренных программой, принимали активное участие в 
спортивных соревнованиях, конкурсах, дискотеках. Данные культурные мероприятия позволили познакомиться 
со специфическими чертами культуры каждой страны, представленной в школе. 

Проведение Летних школ способствовало развитию как отношений между вузами Украины, так и 
отношений ДонНУ с иностранными учебными заведениями.  

 
Во время лекции добровольца корпуса мира США Британнни Вагонер 

В Летних школах побывали студенты из Днепропетровской национальной горной академии, 
Херсонского государственного технического университета, Львовской коммерческой академии, 
Тернопольского национального экономического университета, Университета «Подолье» (Хмельницкий), 
Мариупольского гуманитарного университета, Токийского университета сельского хозяйства (Япония), 
Сандерлендского университета (Великобритания), Нишского университета (Сербия), Свиштовской 
хозяйственной академии имени Ценова (Болгария), Шецинского университета (Польша). Со всеми 
перечисленными зарубежными университетами подписаны договора о долгосрочном научно-практическом 
сотрудничестве. 

 

 
Общее фото на память  

Потребность в профессионалах в области ВЭД нарастает. Тому подтверждение выход в свет 
законодательных актов по вопросам функционирования свободных экономических зон и территорий 
приоритетного развития, интенсификации процессов интеграции Украины в мировую систему хозяйствования. 
И поэтому МЛЭШ вызывает живой интерес не только со стороны студентов украинских вузов, но и студентов 
иностранных учебных заведений.  
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СЬОМА МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ КРАЇНАМИ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ В РАМКАХ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЧОРНОМОРСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Й ГУАМ» 
 
Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в місті Донецьку, кафедра 

«Міжнародна економіка», економічний факультет Донецького національного університету, Приазовський 
державний технічний університет, Маріупольський державний гуманітарний університет, Господарська 
академія ім. Д.А.Ценова (Болгарія), разом з Донецькою й Севастопольською торгово-промисловою палатою 
(Україна) і Таганрозькою міжрайонною торгово-промисловою палатою (Російська Федерація) за підтримкою 
постійної делегації Верховної Ради України в ПАЧЕС, Донецької обласної Ради, Донецької обласної державної 
адміністрації, Севастопольської міської державної адміністрації, Німецького спілки технічного 
співробітництва, а також кафедри міжнародної економіки Таврійського національного університету ім. 
В.И.Вернадського й ЦЕОК «Зовнішконсалт» провели Сьому міжнародну наукову конференцію «Проблеми й 
перспективи розвитку співробітництва між країнами Південно-Східної Європи в рамках Організації 
Чорноморського економічного співробітництва й ГУАМ» у місті Севастополь (Україна) 17-20 вересня 2009 
року. Конференція проводилася під патронатом Ділової ради Організації Чорноморського економічного 
співробітництва й Ділової ради міжнародного чорноморського клубу. 

  
Відкриття конференції 

Конференція присвячена проблемам розвитку економічного співробітництва, створенню 
загальноєвропейського економічного простору, а також досягненню більш високого ступеню інтеграції країн-
учасниць у світову економіку, сприянню розширення їхнього взаємного обміну товарами й послугами й 
створенню сприятливих умов шляхом подальшого скорочення й ліквідації всіляких бар’єрів, не 
перешкоджаючи при цьому виконанню їхніх зобов’язань перед третіми країнами.  

 
Підчас пленарного засідання 

Після розпаду Радянського Союзу й посилення відцентрових тенденцій у політиці нових суверенних 
держав, з 1995 року почалося активне формування субрегіональних об’єднань за участю країн СНД, які на 
практиці почали реалізовувати концепцію так званої різнорівневої і різношвидкісної інтеграції, суть якої 
полягає у поєднанні в інтеграційні блоки в першу чергу держави, які потенційно найбільш близькі один до 
одного за економічними, політичними і культурними параметрами. 
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ЧЕС, маючи об’ємний внутрішній ринок зі значним ресурсним і науково-технічним потенціалом, може 
стати центром торгівлі між Європою, Близьким Сходом і Азією. Мова йде про створення трансрегіональної 
інтеграційної системи співробітництва. Отже, для розвитку європейських інтеграційних процесів, цілісності й 
політичної стабільності Європи, підвищення її геоекономічної і геополітичної ролі особливе місце й значення 
має регіон Чорного моря, розвиток якого безпосередньо пов’язаний з розвитком Організації Чорноморського 
економічного співробітництва (ОЧЕС). 

 
Базів Д.П., заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації 
 
Країни-учасниці ОЧЕС представляють регіон з населенням понад 330 мільйонів осіб і величезну, 

географічно різноманітну територію зі значними природними ресурсами. У першу чергу це нафта, газ, вугілля, 
мінеральні руди. Багато хто мають винятковий агропромисловий потенціал, а також передовими технологіями 
й досить кваліфікованими виробничими кадрами. 

 

 
Чепініцька П.Р., прес-аташе Генерального консульства Російської Федерації в Сімферополі 

 
Однієї з головних завдань ОЧЕС є розробка регіональної стратегії, що буде стосуватися не тільки 

порівняльних переваг і економічної ролі регіону в розвитку європейської економіки, але й просування 
позитивного іміджу регіону. У даному контексті майбутня трансформація ОЧЕС у динамічну й повноцінну 
регіональну організацію відкриває можливості розробки стратегії розвитку угруповання, що вимагає якісно 
нового рівня сприйняття партнерства, що базується на довірі, вищому рівні політичного й економічного 
співробітництва з іншими регіональними блоками.  
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Губатенко М.І., помічник Народного депутата України 

 
ОЧЕС активно співробітничає з іншими регіональними утвореннями й проводить координаційні 

зустрічі разом з такими субрегіональними проектами, як: Адріатична й Іонічна ініціатива (AІІ), Процес 
Дунайського співробітництва (ПДС), Ініціатива Південно-Східного Європейського співробітництва (ІПСЄС), 
Процес Південно-Східного Європейського співробітництва, Рада держав Балтійського моря, Північна Рада 
міністрів, Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ), Пакт стабільності для Південно-Східної Європи. У світлі 
розвитку європейських транспортних коридорів ОЧЭС також налагодила тісне співробітництво із ЦЄІ в області 
транспортної інфраструктури. 

 
Сіманавічене Ж., д.е.н. професор, завідувач кафедри економіки підприємництва Каунаського 

технологічного університету, Литва 
 
Важливим моментом щодо інтересів України в розвитку причорноморського співробітництва є 

необхідність розглядати цей процес у двох політичних вимірах і двох економічних поняттях: вузькому й 
широкому. У вузькому розумінні передбачається співробітництво територій, які безпосередньо прилягають до 
Чорного моря й у господарському відношенні тісно з ними пов’язані, що обумовлюється традиційними 
взаєминами прибережних територій. Широкий вимір лежить у реалізації зовнішньополітичного курсу 
спрямованого на євроінтеграцію. Тому необхідно створити сприятливі умови для посилення своєї ролі в 
глобальних і регіональних системах міжнародних відносин. У цьому випадку мова йде про залучення до 
причорноморського співробітництва всього економічного простору України через механізм взаємодії 
державних і підприємницьких структур, що повинен забезпечити розвиток співробітництва країн-учасниць із 
метою повноцінного приєднання до економічного й правового простору європейського континенту. 
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Вергун В.А., д.е.н., професор кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 
 

Слід зазначити, що цей регіон, як і сам басейн Чорного моря й прилеглі до нього території, виділяється 
своїм географічним і геополітичним розташуванням. Тут спостерігається значна концентрація проектів різних 
напрямків, в основному енергетичних, транспортних і інфраструктурних. Це пояснюється високою щільністю 
міжнародних комунікацій і можливостями прилеглих територій – багатих стратегічними ресурсами, насамперед 
, вуглеводнем. Хоча й сам регіон має щодо цього певні перспективи. До складу Українського Причорномор’я по 
географічних, адміністративних, історичних і інших ознаках входять Одеська, Миколаївська, Херсонська 
області й Автономна Республіка Крим (разом з м. Севастополь). Регіон займає 18,8% загальної площі території 
України й 15,2% - по населенню. По природно-ресурсному потенціалі регіон відрізняється тим, що в ньому, 
фактично, відсутні значні родовища найбільш важливих корисних копалин, які дають можливість сформувати 
економіку з певним галузевим напрямком. У той же час у цьому регіоні є значний земельний фонд і рекреаційні 
ресурси, які визначають розвиток відповідних галузей економіки. 

Геостратегічне розташування України дозволяє їй бути вигідним мостом для транзитних перевезень 
товарів і пасажирів між державами Європи, Азії й Близького Сходу. Виходячи із цього, транспортна система 
одна зі складових успіху й неодмінних атрибутів сучасної держави, до якої повинні висуватися високі вимоги 
відносно якості, регулярності й надійності транспортних зв’язків, збереження вантажів і безпеки перевезення 
пасажирів, строків і вартості доставки. Транзитне положення України одна з рис привабливості національного 
ринку України для закордонних інвесторів і виробників, оскільки західноєвропейські країни не можуть не 
зважати на такий великий (по розмірах і населенню) країною, розташованої на перехресті торговельних шляхів. 

 

 
Шафієв Р.М., д.е.н., професор Російської академії економічних наук, Всеросійський науково-

дослідний кон’юнктурний інститут 
Оскільки у вартості продукту важливу роль грає транспортна складова, природно, вигідніше 

налагоджувати зв’язки із сусідами, зменшуючи тим самим транспортні витрати й збільшуючи прибуток. У 
цьому випадку Україна має переважаюче положення через численність країн-сусідів – це величезний резерв. 
При інтеграції в європейську й світову економіку потреба у високорозвиненій транспортній системі усе більше 
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підсилюється, вона стає базисом для ефективного входження України у світове співтовариство й заняття в 
ньому місця, що відповідає рівню високорозвиненої держави.  

 
Палагусинець Р.В., секретар постійної делегації Верховної Ради України в ПАЧЕС 

 
Дослідження зовнішніх зв’яків України показало, що найбільш значними партнерами в 

зовнішньоекономічній сфері є країни СНД, в основному Росія, країни ЄС, ОЧЕС і ГУАМ. 
Цілком очевидно, що для реалізації морського потенціалу, що є в України, потрібен новий морський 

проект, що у сьогоднішніх реаліях багатополярного світу дозволив би забезпечити національні інтереси 
України. Що потрібно для розробки нового Морського проекту? Це декларація цілей і завдань про наявність 
національних інтересів України в морській сфері. Поки, на жаль, національні інтереси України в морській сфері 
не позначені. Не оформлені в правовому плані, рішенням Верховної Ради України. Треба виходити з того, що 
цілями Морського проекту для України є:  

1.Увердження морської могутності народу України; 
2.Підвищення капіталізації морського господарського комплексу української держави. 
 

 
Лук’янович М.В., заступник завідувача кафедрою світової економіки й міжнародних валютно-

фінансових відносин Фінансової академії при уряді Російської федерації, д.політ.н., професор 
 
 
Україна має найбільшу кількість морських портів серед всіх країн Чорноморсько-азовського басейну - 

19 морських торговельних і велика кількість різних терміналів. Потужності морських торговельних портів 
України, транспортних послуг Чорноморського басейну, які займають на ринку 3-і місце після РФ і Румунії, 
дозволяють переробляти 163,7 млн. тонн вантажів у рік. Також наша країна має у своєму розпорядженні 
найвищий коефіцієнт транзитності; однак, незважаючи на це, реалізація таких переваг транзитного 
товарообміну поки перебуває в досить незадовільному стані. 

У процесі розвитку національного морського транспорту в умовах твердого зовнішнього впливу й 
обмеженості інвестиційних ресурсів в умовах економічної кризи виникає низка проблем, які раніше стримували 
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розвиток економічної самостійності підприємств, але не були вирішальними в процесі керування економічним 
ростом. У цей час чітко простежується низка негативних явищ у механізмі керування становленням нових країн 
як морських держав. Найважливішою закономірністю економічного розвитку є нерівномірність росту випуску 
по роках досліджуваного періоду й істотне розходження темпів економічного росту по окремих групах країн, 
тим більше в умовах кризи. Ця особливість ускладнює планування розвитку судноплавного комплексу, що 
обслуговує відповідні транспортно-економічні зв’язки. 

 

 
Саркісян А., заступник ректора з наукових досліджень і міжнародного співробітництва Господарської 

академії імені Д. Ценова, Болгарія 
 
При цьому варто мати на увазі, що темпи росту морської торгівлі перевищують приріст промислової 

продукції. У цих умовах принциповим завданням судновласників стає використання інтенсивних форм 
нарощування провізної спроможності з метою збереження прийнятної ефективності функціональної діяльності 
флоту. Істотною проблемою варто вважати недостатність темпів відновлення об’єктів виробничої 
інфраструктури, що негативно відбивається на забезпеченні безперервності виробництва й обігу товарів. 
Оптимізація темпів розвитку торговельних портів впливає на прискорення приросту ефективності виробничого 
сектора країни. Найважливішими засобами підвищення ефективності функціональної діяльності є активне 
використання макроекономічних важелів і створення регіональних джерел фінансування інвестиційних програм 
морських транспортних підприємств. Про пріоритетність оптимізації часу доставки товарів морськими 
шляхами свідчить характер розвитку контейнерних перевезень. 

 

 
Волошин В.С., ректор Приазовського державного технічного університету, д.т.н., професор (м. 

Маріуполь) 
 
ОЧЕС є одним з регіонів миру, що розвивається найбільше динамічно. По оцінках експертів загальна 

місткість ринку даного регіонального об’єднання становить 1,6 трлн. дол., торгівлі - 300 млрд. дол. ОЧЕС 
поєднує країни, які відрізняються розміром, економічним розвитком і військовою силою. Це вносить певні 
диспропорції. Так 83% ВВП ОЧЕС доводиться на Російську Федерацію, Туреччину й Грецію й лише 1% на 
Албанію, Вірменію, Азербайджан, Грузію, Молдову. Володіючи могутнім економічним потенціалом, ця 
регіональна організація поки що не стала центром інтенсивної кооперації. Її подальший розвиток неможливий 
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за рахунок стійкої конкуренції. Регіональним лідером прагнуть стати Росія, Україна, Туреччина й Румунія. 
Країнам ОЧЕС необхідно визначити єдиний підхід у розвитку політичних, економічних і пріоритетних 
напрямків регіону. Зважаючи нате , що деякі країни одночасно є членами інших економічних співтовариств, 
Україні надається унікальна можливість подальшої інтеграції у світове господарство на взаємовигідній основі. 

 

 
Амерханов Р.А., президент Таганрозької міжрайонної торгово-промислової палати, голова 

некомерційного партнерства "Ділова рада міжнародного чорноморського клубу", Російська Федерація  
 

Концепції регіонального співробітництва ОЧЕС властивий відхід від статичної, протекціоністської 
політики. ОЧЕС пропагує «відкритий регіоналізм», а учасники усе більше налаштовані на поглиблення зв’язків 
з іншими регіонами. Крім того, програма організації не обмежується сугубо економічною складовою 
співробітництва, а має на меті політичну стабілізацію в чорноморському регіоні. 

Більшість країн ОЧЕС пов’язують розвиток міжрегіонального співробітництва із процесом 
європейської інтеграції й віддають перевагу активізації відносин з Європейським Союзом. Всупереч численним 
міжрегіональним діалогам (ЄС-АСЕАН, ЄС-МЕРКОСУР, ЄС-АКТ і т.п.), позиція ЄС щодо поглиблення 
взаємин з ОЧЕС залишається нечіткою. Однієї з основних причин такого підходу є перетинання відносин ЄС і 
країн-учасниць ОЧЕС із іншими регіональними політичними інтересами Союзу (Процес стабілізації й асоціації, 
Більше широка Європа, Східне партнерство). 

Важливе геостратегічне значення чорноморського регіону для ЄС проявляється в енергетичному 
секторі. Європейський союз залежить від нафти й газу з Росії, Близького Сходу й Північної Африки, які до 2030 
року будуть поставляти до 70% споживаних ЄС енергоресурсів. Тому більшість країн Союзу роблять ставку на 
енергетичну складову співробітництва в регіоні. 

Хоча відносини ЄС із ОЧЕС в основному носять двосторонній характер, за останнє десятиліття 
потроху зміцнює й регіональний підхід. Наприклад, в 2001 році створена організація ІNOGATE, що поєднує, 
хоча й не занадто ефективно, 21 країну з питань поставок нафти й газу в Європу. Співробітництво в області 
енергетики в рамках Чорноморського Економічного Співробітництва є єдиним форумом регіонального 
співробітництва. Таким чином, стратегія співробітництва ОЧЭС в області енергетики розвивається у таких 
напрямках: 

- створення регіонального енергетичного ринку; 
- відновлення й модернізація енергетичної інфраструктури; 
- залучення інвестицій і зміцнення діалогу з питань енергетики між ОЧЕС і ЄС. 
Незважаючи на те, що була проведена величезна робота по всіх цих напрямках, існує необхідність у 

розробці нових підходів регіонального співробітництва в сфері енергетики з урахуванням наявного досвіду й 
сучасних тенденцій: 

1. відновлення й модернізація існуючої енергетичної інфраструктури й створення нових 
енергетичних потужностей; 

2. розробка більше широкої інвестиційної політики, спрямованої на поліпшення й лібералізацію 
інвестиційних можливостей в енергетичному секторі країн ОЧЕС; 

3. активізація співробітництва між ПАЧЕС і Європейським Парламентом з питань енергетики з 
метою забезпечення правової підтримки новим ініціативам і проектам в області енергетики. 
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Якиш Я., екс-міністр іноземних справ Турецької республіки, голова комітету з питань ЄС турецького 

парламенту 
Таким чином, у найближчій перспективі Чорноморський регіон буде відігравати важливу роль у 

забезпеченні енергетичної безпеки Європи. Однак, будучи стратегічно важливим регіоном як транзитний 
маршрут для перевезення енергоносіїв і як власник величезних запасів органічного палива, Чорноморський 
регіон сьогодні переживає переломний момент. Зростаюче значення регіону на світовому енергетичному ринку 
має бути правильно оцінено й усвідомлено всіма зацікавленими сторонами для того, щоб здійснювати надійні й 
ефективні координовані заходи в енергетичному секторі. 

 

 
Анісімов А.Є., к.е.н., начальник управління науково-технічного й інноваційного розвитку Головного 
управління промисловості й розвитку інфраструктури Донецької обласної державної адміністрації 

 
Взаємини в рамках ОЧЕС є важливим чинником, що буде сприяти європейським інтеграційним 

прагненням України. Це обумовлено тим, що після приєднання Болгарії й Румунії до Євросоюзу, ця 
міжнародна організація спочатку проводити активну політику в Чорноморському регіоні. У сучасних умовах 
Україна має можливість захистити національні інтереси й зміцнити свій статус на міжнародній арені за рахунок 
участі в різноманітних європейських ініціативах. Найбільш перспективними в цьому плані є проекти, пов’язані 
з підтримкою регіональної стабільності, підвищенням добробуту населення, установленням енергетичної 
безпеки й боротьбі із кліматичними змінами. Таким чином, можна стверджувати, що Україна повинна 
активізувати свою діяльність у рамках ОЧЕС, що у свою чергу приведе до поступової інтенсифікації взаємин 
між Україною і ЄС у рамках європейського економічного співробітництва. 

Для України в її зовнішньоторговельних зв’язках значну роль грають країни-сусіди. Так, у сукупному 
експорті нашої країни їхня частка становить 36%, а в загальному імпорті - 34%, тобто, третя частина всіх 
торговельних операцій доводиться саме на сусідні країни. Торговельні відносини України більшою мірою 
залежать від зв’язків із країнами СНД, зокрема з Росією. Їхня частка серед країн-сусідів займає близько 77%, 
відповідно на країни ЄС доводиться 23%. 
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Прикордонні регіони мають найбільший товарообіг з регіонами тих країн, які граничать із ними. Так, 
найбільшим торговельним партнером західних регіонів є Польща, східних - Росія. Серед територій України, які 
входять у транскордонні об’єднання, найбільші обсяги експорту й імпорту доводяться на «Карпатський 
Єврорегіон». 

Тісне співробітництво українських регіонів і регіонів країн ЄС у рамках єврорегіонов може прискорити 
інтеграцію в європейські структури. Зміцнюючи трансграничне співробітництво із країнами-членами ЄС, 
Україна може одержати наступні позитивні переваги: лобіювання інтересів України в Європейському Союзі; 
вільне пересування капіталу, товарів, послуг; стабільність і передбачуваність двосторонніх економічних 
відносин; вирівнювання економічного рівня розвитку відсталих і лідируючих регіонів України; трансфер 
технологій; розширення ринку збуту; поступовий перехід від торговельно-збутових до виробничо-
інвестиційних міждержавних зв’язків; розвиток інфраструктури й т.п. 

Україні не слід робити «вибір» між східним або західним векторами розвитку, досвід щільної й плідної 
взаємодії в рамках ОЧЕС із країнами інтегрованими в ЄС, так і із країнами тільки обрали шлях європейської 
інтеграції, показує, що максимально щільне співробітництво із сусідніми країнами лише сприяє зміцненню 
європейських зв’язків. Крім того, Україна має унікальну можливість виробити в рамках ЧЕС шлях від 
прийняття в кандидати на вступ у Європейський Союз до вступу в Євросоюз, при цьому Україна може 
перейняти досвід цих країн і отримати корисні уроки, щоб не допустити можливих помилок, зокрема у 
формуванні валютної системи, що відповідає вимогам ЄС. 

Окремої уваги вимагають проекти, пов’язані з високотехнологічними розробками. Україна ставиться 
до числа країн, що випускають устаткування для атомної енергетики. У країні є наукові кадри, проектні 
інститути, машинобудівні заводи. При цьому країна буквально випустила з рук проект по розвитку атомної 
енергетики в Ірані. Для української економіки й регіонального розвитку це був би гарний шанс. Особливо це 
стає помітно на тлі світової економічної кризи. Іран являє собою величезний споживчий ринок з потужними 
фінансовими ресурсами, практично невичерпними запасами енергетичних корисних копалин. Ця країна ще 
кілька років назад виявила практичну цікавість до українських літаків АН-70. У той час, коли в країнах Заходу 
далі розмов справа з реалізацією проекту не пішла. 

Реалізація цього й іншого проектів Україні самостійно не під силу по певних причинах. Основна 
причина – політична. США бачать в Ірані потенційну загрозу своїм національним інтересам. У зв’язку із цим 
для України небажано розвивати серйозні відносини із цією арабською республікою. Рішення даного аспекту 
може лежати в політичній площині. Саме реалізація багатосторонніх угод (при участі ОЧЕС) у значній мірі 
сприяла б зняттю гостроти й позитивному ефекту для всіх сторін. 

ОЧЕС з часів заснування користувалася підтримкою країн Західної Європи. Цей фактор також певною 
мірою міг би сприяти реалізації України своїх національних інтересів і переваг. Втім, не так багато країн за 
роки існування даної регіональної організації стали членами ЄС. 

 
Кровяк А., д.е.н., головний інженер Головного інституту гірничої справи, 

 м. Катовіце, Польща 
 
Не менш важливої є проблема екологічної безпеки України. Однієї з найбільш важливих регіональних 

екологічних проблем є проблема Південно-Східного регіону, на території якого перебуває значна частина 
підприємств вугільної промисловості, чорної металургії й важкого машинобудування України. Висока 
концентрація промисловості й сільського господарства, транспортної інфраструктури, більша щільність 
населення створили величезне навантаження на біосферу – найбільше в Україні й у Європі. 
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Виступ Макогона Ю.В., директора РФ НІСД у місті Донецьку, завідувача кафедри "Міжнародна 

економіка" Донецького національного університету, члена ділової ради ГУАМ, заслуженого діяча науки 
й техніки України, д.е.н., професор 

 
Питання забезпечення водними ресурсами й негативні еколого-соціальні аспекти обґрунтовують 

необхідність негайного припинення забруднення й засмічення водних об’єктів побутовими й поверхневими 
стічними водами й відновлення сприятливого екологічного стану водних об’єктів у населених пунктах України. 
Практичне й ефективне рішення цієї проблеми можливо шляхом впровадження в населених пунктах країни 
екологічно безпечного водовідводу в населених пунктах України. Запропонований спосіб дозволить істотно 
зменшити техногенне навантаження на водні об’єкти й запобігти негативному впливу на водостоки й водойми 
промислових аварій і катастроф. Це позитивно позначиться на показниках еколого-соціальної цінності водних 
ресурсів. 

Тому, для того, щоб розробити програму охорони навколишнього середовища, що представляє не 
тільки заходи або пропозиції «почистити» те або інше місто, ми повинні провести серйозний моніторинг в 
області охорони навколишнього середовища Південно-Східного регіону. Це обов’язкове правило. У результаті 
від екологічної мережі, що сформувалася, залежить дуже багато чого в регіоні, у тому числі формування 
промислового й будь-якого іншого комплексу, формування програми соціально-економічного розвитку міст. 
Моніторинг – це аналіз ситуації й прогноз розвитку ситуації. На базі такого прогнозу потрібно намічати заходи, 
які потім необхідно фінансувати й виконувати. 

 
Фото учасників конференції 

Не зайвим буде звернути увагу на фактор стабільності, що забезпечується на регіональному рівні. У 
даному контексті ОЧЕС може відігравати важливу роль як стабілізатор ситуації в чорноморському регіоні й 
сусідніх з ним регіонах. Україна займає важливе геополітичне положення й цей фактор необхідно використати 
дуже тонко в інтересах зміцнення миру, стабільності в регіоні й підвищення міжнародного авторитету країни. 

Основними перевагами для України від поглиблення інтеграції в рамках ОЧЕС є: 
- одержання країною статусу учасника міжнародної організації; 
- доступ до нових технологій; 
- необхідність переходу до стандартизації продукції; 
- створення позитивного іміджу України; 
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- політична й військова стабільність; 
- одержання додаткових надходжень у бюджети всіх рівнів за рахунок використання переваг 

міжнародного подолу праці; 
- можливість залучення засобів закордонних інвесторів; 
- раціональне використання ресурсів; 
- нові можливості використання транспортних коридорів, які проходять через територію України; 
- демократизація суспільства; 
- обмеження монополізації ринку. 
До перспективного напрямку діяльності України в рамках ОЧЭС можна віднести співробітництво в 

таких областях, як захист навколишнього середовища, торгівля, транспорт, туризм, енергетика, телекомунікації, 
наука й технології, боротьба з тероризмом і всіма формами організованої злочинності.  

 
КРУГЛИЙ СТІЛ «КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА: ПОГЛЯДИ ДОНЕЧЧАН» 

 
Під час роботи круглого столу 7 жовтня 2009 року у м. Донецьку на тему «Конституційна реформа: 

погляди донеччан», який проводив Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень в м. 
Донецьку взяли участь представники:  

• вищих учбових закладів: Донецький національний університет, Донецький національний технічний 
університет, Донецький інститут ринку та соціальної політики, Донецький університет економіки та права;  

• профільних інститутів: Інститут економіко-правових досліджень НАН України;  
• Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної ради; Донецької міської ради; 

 

 
Відкриття круглого столу директором РФ НІСД у м. Донецьку, д.е.н., професором Макогоном Ю.В.  

 
• Політичні партії та громадські організації: Донецька міська організація Народна Партія, Донецька обласна 

організація політичної партії «Наша Україна», спілка громадських ініціатив «Фундація Локальних ініціатив 
Донеччини», Донецька обласна громадська організація «Ліберальні ініціативи громади», Центр політологічних 
досліджень, Соціологічна служба Донецького національного університету. 

• Засоби масової інформації.  
Основні питання які обговорювалися: 

1. Висвітлення результатів соціологічного опитування «Конституційна реформа: погляди донеччан». 
У період з 17 по 19 вересня 2009 року Регіональним філіалом НІСД у м. Донецьку спільно з кафедрою 
соціології управління Донецького державного університету управління було проведене соціологічне 
опитування методом вуличного інтерв’ю жителів 9 районів м. Донецька. Загальна кількість опитаних становить 
490 чоловік. Вибірка: квота респондентів за статтю та віком. Похибка вибірки 5%. 
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Про результати соціологічного дослідження доповідає старший науковий співробітник РФ НІСД у м. 

Донецьку, к.політ.н. І.М. Доля 
 

Загальні результати.  
В цілому переважна більшість опитаних 76% вважає, що влада на рівні держави діє в хибному напрямку. Серед 
донеччан зростає недовіра до державних політичних інститутів: 58,7% респондентів не довіряють Кабінету 
Міністрів України, 55,9% Верховній Раді і найбільшим є рівень не довіри діям Президента України64% 
респондентів. 

 
Правовий аспект двопалатного парламенту розглянула, доцент кафедри конституційного та 

міжнародного права економіко-правового факультету ДонНУ, к.ю.н., О.Г.Турченко 
 

Таке відношення до владних інституцій є закономірним відображенням політичного конфлікту 
започаткованого конституційними змінами, що набули чинності в 2006 році і мали на меті перерозподіл 
владних повноважень. Проект сьогоднішньої Конституції і повинен врегулювати і встановити баланс між 
Президентом-Кабінетом Міністрів України-Верховною Радою. 

У той же час при такому різко негативному сприйняттю дій Президента у м.Донецьку позиціювання 
проекту у ЗМІ як «Конституційний проект Віктора Ющенка» є завідомо приреченим. 
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Овчаренко Р.В., старший викладач Донецького державного університету управління 

 
60% респондентів не володіє інформацією про ініціативу Президента України В. Ющенка щодо 

проведення Конституційної реформи. І це є підтвердженням попередньої тези про позиціювання. Друга 
причина не вигідність подачі проекту у часі. А саме більшість людей сприймають ролики, які тлумачать 
положення проекту Конституції, як агітаційний матеріал кандидатів на посаду Президента.  
Третя причина низького рівня обізнаності щодо реформи полягає у недостатньому рівні роботи державних 
інституцій і ЗМІ у подачі інформаційних блоків.  
 

 
Доцент кафедри соціології та політології Донецького національного технічного університету, к.політ.н., 

О.О. Яхно 
Як правило інформація носить поверхневий характер, з однобічною подачею фактів. Регіональні ЗМІ взагалі 
намагаються залишитися осторонь процедури обговорення. 
Проте за результатами опитування донеччани до змін Конституції в деякий мірі вже готові. 
73% донеччан вважають, що зміни Конституції є реальним кроком на шляху подолання політичних конфліктів 
влади і наведення порядку. Якщо порівняти з минулорічним дослідженням проведеним Центром Разумкова, то 
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лише 35,7% респондентів у масштабах усієї України вважали що внесення змін до Конституції сприятиме 
виходу країни із кризи.  

 
Доцент кафедри менеджменту та господарського права Донецького національного технічного 

університету, к.і.н. О.Л.Леонов 
 
У той же час із загальної кількості опитаних які вважають, що Конституцію необхідно змінювати лише 

2,8% повністю довіряють Президенту. А 67 % із них повністю не підтримує Президента.  
 

 
Соціолог Центру політологічних досліджень, провідний спеціаліст соціологічної служби при Донецькому 

національному університеті Є.О. Тарасов 
 
 

Переважна більшість мешканців Донецька підтримують ініціативу про скасування депутатської 
недоторканості 87,7 %. Але, які переваги матиме двопалатний парламент у порівнянні з діючим сьогодні, 
населення інформації не має.  

І тому лише 24,5% респондентів розглядають перехід до двопалатного парламенту як дієвий варіант для 
подолання протиріч в середині парламенту.  

44,5 % вважають що введення двопалатного парламенту не сприятиме стабілізації політичної ситуації в 
країні. Ці цифри доводять не розуміння суті питання і змістовного наповнення президентських ініціатив.  

Не має і чіткої визначеності серед респондентів щодо необхідності змінювати Конституцію до виборів 
Президента.  
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Доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецький інститут ринку та соціальної політики, 
голова Донецької обласної організації „Ліберальні ініціативи громади”, к.і.н. О.І.Кубракова 

 
З одного боку, 57% згодні поміняти основний закон до обрання нового керівника держави. Але якщо 

об’єднати кількість тих хто виступає проти цього 26,8% та тих хто не зміг визначитися 25,9% то суспільна 
думка коливається на рівні 50 на 50. 
На користь відсутності розуміння законопроекту говорять і результати відповіді на відкрите запитання «Які 
зміни в Конституцію України необхідно внести на Ваш погляд?» Відповідь із 490 опитаних надали лише 83 
респондента. Пропозиції можна узагальнити у два блоки: 

1. Чіткий механізм контролю народу за діями політичних діячів  
2. Чіткий розподіл обов’язків і повноважень Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів 

України. 
 

 
Старший викладач кафедри цивільного права і процесу Донецького університету економіки та права, 

аспірант Інституту економіко-правових досліджень НАН України, І.В. Померанський 
 

Підводячи підсумок опитування відзначимо:  
1.Результати дослідження доводять необхідність більш виважено підходу до інформування населення 

щодо суті змін.  
2.Домінування наукового, сухого підходу до пояснення принципових моментів не сприймається 

населенням через не розуміння термінології. 
3.Персоніфікація проекту Конституції становить загрозу для його підтримки жителями м. Донецька під 

час Всеукраїнського референдуму.  
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2.Правовий аспект двопалатності: переваги та недоліки 
Система двопалатного парламенту уперше виникла в період буржуазно-демократичних революцій і 

розглядалася як спроба стримування однією палатою (верхньою) радикалізму та можливої узурпації чи 
зловживання владою другою палатою (нижньою). Верхня палата, представляючи аристократичні прошарки 
суспільства, формувалася менш демократичним шляхом, мала більший строк легіслатури (повноважень), мала 
право вето на закони, які приймалися нижньою палатою. До другої світової війни двопалатність розглядалася 
як ознака парламентаризму. 

 
Завідуючий кафедрою державно-правових дисциплін Донецького університету економіки та 

права, к.ю.н., доцент Д.П.Фіолевський 
В сучасний період значення верхньої палати змінилося. На сьогодні двопалатні парламенти стали 

фактично обов’язковими для федерацій. При цьому робота парламенту може ґрунтуватися на двох принципах:  
- принципі рівності палат за обсягом і характером повноважень;  
- принципі верхньої та нижньої палат (кожна палата має своє коло повноважень, різноманітний 

характер роботи, як правило, відсутні спільні органи палат, різні кількісний склад палат і порядок формування). 
Згодом ідея двопалатних парламентів була реалізована також і в унітарних державах (наприклад, 

парламент Франції складається з Національних зборів та Сенату). При цьому верхня палата, як правило, 
відігравала роль парламентської експертної установи щодо законів, що приймалися. 

 

 
Проректор Донецького національного університету, к.і.н., Т.І. Мармазова та доцент кафедри 

політології Донецького національного університету, к.ф.н. В.П. Кипень 
 

На сьогодні більшість країн Євросоюзу, США, декілька країн Середньої Азії та Латинської Америки 
мають двопалатний парламент. Наприклад, парламент Великої Британії складається з двох палат – Палати 
лордів (верхня палата) і Палати общин (нижня палата), парламент Німеччини складається відповідно з 
Бундесрату та Бундестагу. Деякі країни Європи повертаються до двопалатних парламентів – Польща, Румунія, 
Словенія, Чехія і Хорватія. 
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Під час засідання 

Ідея двопалатного парламенту не є новою і для України. Так, за результатами проведеного 16 квітня 
2000 року всеукраїнського референдуму за народною ініціативою згідно з Указом Президента України від 15 
січня 2000 року №65 «Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою» всенародно 
була підтримана ідея створення двопалатного парламенту зі зменшенням кількості народних депутатів. 
Питання про скорочення кількості депутатів парламенту з 450 до 300 підтримали 89,97 відсотка громадян; на 
питання про необхідність формування двопалатного парламенту «так» відповіли 81,8 відсотка громадян. Хоча, 
треба зазначити, що у питанні про створення двопалатного парламенту залишалось незрозумілим, як мають 
визначатися функції й повноваження палат, порядок їх формування тощо. Воля народу, яка мала набути 
юридичного оформлення у рішеннях Верховної Ради України, залишилося не втіленою в життя. 

До ідеї двопалатного парламенту повернувся В.Ющенко, запропонувавши нову редакцію Конституції. 
 

 
Доцент Донецького національного університету, к.е.н., О.Ю. Сердюк 

 
За проектом Закону України «Про внесення змін до Конституції України» парламенту присвячений 

Розділ IV. Парламент пропонується іменувати Національні Збори України, які відповідно до ст.86 проекту 
складаються з двох палат:  

1. Палати депутатів, що складається з 300 народних депутатів, які обираються строком на 4 
роки. 

2. Сенату, до складу якого входять по 3 сенатори, які обираються строком на 6 років в АРК, 
кожній області, місті Києві, в містах, що за статусом прирівняні до області. Кожні 2 роки відбувається 
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оновлення третини складу обраних сенаторів – обираються по одному сенатору, обраному в АРК, кожній 
області, місті Києві, в містах, що за статусом прирівняні до області. До загального складу Сенату входять також 
сенатори, якими довічно стають після закінчення повноважень Президенту України за їх згодою, крім тих, яких 
було усунено з поста в порядку імпічменту. 

Аналіз повноважень Палати депутатів (стаття 97) і Сенату (стаття 100) свідчить, що майбутній 
парламент України ґрунтується на принципі верхньої і нижньої палат (наприклад, відповідно до ч.1 ст.100 
Сенат схвалює закони, прийняті Палатою депутатів; також про це свідчать п.11, 12 ст.100 тощо). Крім того, 
стаття 103 містить положення щодо можливості, хоча і не зазначаючи підстав, розпуску Президентом України 
лише Палати депутатів. 

Як представляється, запропоновані Президентом України положення щодо структури та порядку 
роботи оновленого двопалатного парламенту мають певні позитивні риси: 

- введення двопалатного парламенту може забезпечити більш високу якість законів, що приймаються; 
- двопалатний парламент є більш сильним, ніж однопалатний, при цьому менш корумпованим, 

оскільки його важче контролювати. 
Але треба зазначити також низку недоліків проекту: 
- двопалатна форма парламенту все ж таки більш характерна для федеративних держав, унітарний 

державний устрій не може забезпечити достатніх умов для формування двопалатного парламенту. Крім того, 
така структура парламенту має спиратися на певних традиціях, яких не має Україна. Більш широке 
представництво регіонів можна забезпечити шляхом внесення відповідних змін до виборчого законодавства; 

- проект не визначає максимальну кількість сенаторів (ст.86), оскільки зазначає, що сенатори можуть 
також обиратися від міст, прирівняних за статусом до області. При цьому, відповідно до ст.97 п.13 до 
повноважень Палати депутатів належать прирівняння законом міст за статусом до області або району; 

- відповідно до п. 3 Перехідних положень під час перших виборів сенаторів в Автономній Республіці 
Крим, областях, місті Києві утворюються по три територіальні одномандатні виборчі округи з приблизно 
однаковою кількістю виборців. Між обраними від Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва 
сенаторів проводиться жеребкування, за результатами якого визначається черговість їх ротації. При цьому не 
визначеною залишається процедура такого жеребкування, а також процедура та система обрання сенаторів від 
міст, прирівняних за статусом до області. 

Виборча система щодо обрання народних депутатів взагалі не визначається; 
- ст. 88 визначає також строки проведення чергових та позачергових виборів народних депутатів та 

сенаторів. Враховуючи положення ст.86, а також те, що строк повноважень Президента України п'ять років 
(ст.113), можна передбачити ситуацію, коли в Україні вибори будуть проводитися доволі часто і це, в свою 
чергу, вимагатиме значного фінансування з боку держави. Тому доцільним вважаємо одночасне проведення 
виборів до Палати депутатів, Сенату та Президента України; 

- незрозумілим є положення ч.2 ст.90 щодо можливості сумісництва посади народного депутата з 
посадою Прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України, міністра. 
 
3.Реформа місцевого самоврядування 

Стаття 3 Систему адміністративно-територіального устрою України складають: громади - міста, 
містечка, села або об'єднання кількох населених пунктів, райони, області, Автономна Республіка Крим, які є 
невід'ємними складовими частинами України. (Перехідними положеннями Конституції на адаптацію надається 
5 років. В Україні не має чітко обґрунтованих шляхів поєднання громад. Чи можливо уніфікувати соціально-
побутову мережу селищ розташованих у межах 30-60 км? Пропозиція авторам проекту подати економічний 
виклад необхідних витрат на проведення укрупнення громад та чіткі шляхи їх отримання. ) 

Стаття 156  
Представницьким органом місцевого самоврядування громади є рада громади.  
Депутати ради громади обираються строком на чотири роки жителями громади, які мають право голосу, 

на прямих виборах на основі загального і рівного виборчого права шляхом таємного голосування. Депутатом 
ради громади може бути обраний мешканець цієї громади, який має право голосу. (необхідно чітко прописати 
мажоритарну систему для місцевих виборів) Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні 
інтереси громад, є районні, обласні ради, їх виконавчі комітети. 

Підводячи підсумки роботи круглого столу відзначимо одностайність думок учасників про необхідність 
оновлення діючої Конституції України. Запропонований для обговорення законопроект є одним із оптимальних 
варіантів налагодження балансу між гілками влади в державі. Проте низка передбачених проектом змін не 
завжди є виваженою і чітко обґрунтованою з точки зору сприйняття населенням. Потребують більш 
виваженого підходу питання: реформи місцевого самоврядування, принципів дії двох палат парламенту, 
підпорядкованість вищих учбових закладів, тощо.  
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РЕЦЕНЗИЯ  НА МОНОГРАФИЮ ВАЛИТОВА С.С.  

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ В УКРАИНЕ» 
 

И.Е. Замойский, зав. кафедрой «Хозяйственного права и процесса» Донецкого университета  экономики и 
права, доктор юридических наук, профессор 

 
В ходе проведения рыночных реформ в Украине проблемы, связанные с защитой и развитием 

конкуренции, вышли на первый план. Поскольку конкуренция является неотъемлемой составляющей 
рыночного механизма, обеспечивающей баланс интересов производителей и потребителей. Однако 
конкуренция уязвима. Более того, она может проходить в нецивилизованных формах. Так, недобросовестная 
конкуренция способна нанести обществу не меньший ущерб, чем проявления монополизма.  Как справедливо 
отмечал лауреат Нобелевской премии Ф. Хайек, конкуренция требует не только правильной организации таких 
институтов, как деньги, рынки и каналы информации, но и соответствующей правовой защиты. 

В настоящее время проблемам правового регулирования конкуренции в научной литературе уделяется 
значительное внимание. При этом спектр  научных исследований ограничивается какой-либо конкретной узкой 
проблематикой.  Вышедшая монография Валитова С.С. «Правовое регулирование конкуренции в Украине» 
(Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2009) является первым научным исследованием, в котором предпринята 
попытка в комплексе рассмотреть теоретические вопросы  правового регулирования конкуренции в Украине.  

Применение комплекса общенаучных и специальных методов позволило автору рассмотреть в первой 
главе монографии природу антимонопольно-конкурентного права как составной части хозяйственной отрасли 
права. При этом основное внимание акцентируется на исследовании круга и характера хозяйственных 
отношений, которые влияют или могут повлиять  на экономическую конкуренцию, выделении их в 
обособленную группу. Такая специализация позволяет говорить о достаточно четком предмете регулирования 
конкурентного права как подотрасли хозяйственного права. Теоретический интерес представляет исследование 
метода регулирования конкурентных правоотношений, который носит, по мнению автора, комплексный 
характер.  Представляется верным  утверждения о том, что эффективность реализации этого метода 
обеспечивают запреты на определенные виды  действий  субъектов  хозяйствования, которые  могут привести к 
недопущению, устранению либо ограничению конкуренции.   При этом метод правового регулирования как 
системное явление может работать только как объединение всех его элементов – дозволений, предписаний и 
запретов.   

В работе глубоко исследуются источники правового регулирования конкуренции в Украине. При этом 
в анализ включены не только специальные законы, которые целиком посвящены конкурентным 
правоотношениям, но и другие отраслевые законы и нормативно-правовые акты, содержащие отдельные нормы 
конкурентной и антимонопольной направленности.  Закономерным  является вывод о том, что важнейшим 
источником правового регулирования конкуренции является Хозяйственный кодекс Украины и специальное 
законодательство о защите экономической конкуренции. 

Более полному теоретическому пониманию антимонопольно-конкурентного права способствует 
рассмотрение в монографии механизма правового регулирования конкуренции. Раскрытие всех  его элементов 
позволяет как на законодательном уровне, так и в правоприменительной деятельности антимонопольных 
органов эффективнее использовать все  многообразие юридических средств для формирования и 
функционирования эффективной системы законодательства о защите экономической конкуренции. Автор  
осуществил классификацию норм антимонопольно-конкурентного законодательства  на виды, дал им глубокую 
характеристику. Представляется  интересным исследование исторических корней  запрещающих норм, которые 
появились задолго до первых антитрестовских законов и лежат в основе  правового регулирования защиты 
экономической конкуренции во многих странах.  

Заслуживает внимания анализ развития антимонопольно-конкурентного законодательства. 
Правомерным является вывод о том,  что с принятием Закона Украины «О защите экономической 
конкуренции» антимонопольное законодательство, с одной стороны, значительно усовершенствовалось и 
расширило сферу своего применения, а с другой – появились новые нормы, которые позволяют должным 
образом обеспечивать более эффективное  правовое регулирование  конкуренции. Большое внимание уделяется  
актуальной проблеме гармонизации норм Хозяйственного кодекса Украины и специального антимонопольно-
конкурентного законодательства.   

Вторая глава монографии  посвящена исследованию теоретических и практических вопросов 
установления общих и частных запретов в антимонопольно-конкурентном законодательстве Украины, к 
основным из которых относятся злоупотребление монопольным положением, антиконкурентные 
согласованные действия субъектов хозяйствования,   антиконкурентные действия органов власти. Автор 
убедительно аргументирует правоприменение общих запретов на недобросовестную конкуренцию, когда 
нарушение честных обычаев в предпринимательской деятельности является очевидным, однако отдельная 
частная норма в законе отсутствует. В таких случаях предлагается определить мотивацию действий ответчика  
и возможных последствий таких действий, как для пострадавшей стороны, так и для конкуренции на рынке. 
Ценным представляется вывод о том, что эффективность применения законодательства  о защите от 
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недобросовестной конкуренции в значительной степени была снижена, поскольку в нем отсутствовали нормы  
относительно информации, которая вводит конкурентов и потребителей в заблуждение.  

 Правовому регулированию согласованных действий и концентрации субъектов хозяйствования 
посвящена третья глава монографии. Конкурентное законодательство устанавливает определенные правила к 
согласованным действиям субъектов хозяйствования, которые регламентируют их поведение на рынке. Цель 
этих правил – предупредить нарушения в виде антиконкурентных согласованных действий. Автор 
характеризует понятие согласованных действий через три разных способа согласования конкурентного 
поведения: путем заключения соглашений между субъектами хозяйствования, принятия объединениями 
решений в любой форме  и любое иное согласованное конкурентное поведение. Подробно анализируются 
типовые требования к согласованным действиям, которые требуют получения предварительного разрешения 
органов Антимонопольного комитета Украины. Представляется верным утверждение автора о том, что режим 
предварительного уведомления антимонопольных органов о согласованных действиях в целом не оправдывает 
себя, а сама процедура нотификации является чрезмерно усложненной. 

Важнейшей особенностью эффективной системы контроля за концентрацией (слиянием) субъектов 
хозяйствования  является способность правового регулирования предупредить монополизацию товарных 
рынков.  Анализ действующей системы контроля за слияниями позволил раскрыть в монографии основные ее 
недостатки. К ним относятся: достаточно низкие пороги, которые требуют уведомления и ничем не 
обоснованы; учет совокупной стоимости активов или совокупного объема реализации товаров за границей, 
которые по своей сути являются вспомогательными к пороговым значениям в Украине и могут не иметь 
никакого отношения к активам того бизнеса, который приобретается. 

Заключительная четвертая глава монографии посвящена в основном проблемам правового 
регулирования деятельности антимонопольных органов. Автор правильно раскрывает содержание 
правоприменительной деятельности  как систему разного рода действий основного и вспомогательного 
характера, которая по своей сути состоит в разработке и реализации организационно-правовых мер, 
направленных на осуществление контроля за соблюдением конкурентного законодательства. При этом 
применение права обличается в конкретные организационно-процессуальные нормы, которые обеспечивают 
защиту экономической конкуренции. Представляется логичным то, что правоприменительную деятельность 
антимонопольных органов автор группирует в три относительно самостоятельные стадии, которые включают: 
установление фактических обстоятельств  конкурентного дела − исследование рынка, сбор и анализ  
доказательств по факту нарушения; выбор юридических норм  и правовая квалификация  нарушений 
антимонопольно-конкурентного законодательства; принятие решения по делу и контроль  за его исполнением. 
Заслуживает внимания предложения, направленные  на разграничение компетенции органов по контролю за 
соблюдением конкурентного законодательства, совершенствование  процессуальных норм. В частности 
обосновано, что обжалованию в суде подлежат лишь те решения антимонопольных   органов, которые имеют  
юридически обязывающее значение, не могут быть обжалованы  решения, по которым антимонопольные  
органы начинают процедуру расследования по признакам нарушений антимонопольно-конкурентного 
законодательства. Аргументирована необходимость полного освобождения от штрафов любого  участника  
антиконкурентных согласованных действий  в обмен на  решающий вклад  в начало расследования  или 
установление  факта нарушения либо снижения  штрафа для одного  или нескольких участников картеля в 
соответствии с их реальным вкладом в расследование нарушения. 

Автор содержательно излагает не только теорию, но и отечественную практику правового 
регулирования конкуренции. Важнейшие вопросы регулирования конкурентных отношений  иллюстрируются  
примерами из работы антимонопольных и судебных органов.   Богатый фактический материал, позволяющий 
более полно  раскрыть  ту или иную  проблему, органично встроен в соответствующие теоретические 
конструкции.   

Подводя итоги, следует отметить, что рецензируемая монография является одним из первых 
комплексных научных исследований по проблематике правового регулирования конкуренции  в Украине, 
которое займет свое место в ряду научных трудов по данной тематике. Работа содержит богатый анализ 
законодательства Украины, статистических данных, отечественного и зарубежного опыта правового 
регулирования конкуренции. 
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