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Новицький В.Є., д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України, 
 заступник директора Інституту світової  

економіки і міжнародних відносин НАН України,  

ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ  
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
Необхідною складовою стійкого економічного розвитку є зростання інтелек-

туального потенціалу та науково-технологічні інновації. Таке зростання є одним 
з основних пріоритетів державної політики стимулювання підприємницької ак-
тивності в ключових галузях технологічного виробництва, часткового перероз-
поділу національного доходу із спрямуванням коштів на розвиток науки, 
впровадження новітніх технологій. 

Державне регулювання відкритої економіки – це набір здійснюваних держа-
вними інститутами, регулятивними структурами заходів, дія яких направлена на 
контроль за господарською поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під 
сферу діяльності цих структур. Причому сучасне регулювання включає не тільки 
вироблення законів і нормативних, допоміжних інструментів, що створюються 
державою, її інститутами, а також правила, встановлювані недержавними 
об’єднаннями та агентствами в рамках заявлених або делегованих повноважень. 
Сучасне регулювання передбачає вироблення практичних механізмів, які спря-
мовують господарську активність у відповідності до обраних науково-технічних 
пріоритетів, науково-технічних орієнтирів розвитку.  

Саме враховуючи ці міркування, науково-технічну складову процесу інтер-
націоналізації господарського життя можна розглядати не тільки під кутом зору 
підприємницьких інтересів, але і в більш широкому контексті, з урахуванням її 
природи, загальносуспільних наслідків та довготермінових тенденцій. Адже 
стратегічні напрями НТП, деякі закономірності технологічного розвитку можуть 
випадати з-під контролю мікроекономічних учасників ринку, в політиці яких 
застосовується логіка швидкої віддачі, інструментарій повернення інвестицій та 
максимізації прибутків засобами прискорення обернення коштів та виробничих 
фондів. 

«Інноватизація» як активна науково-технологічна домінанта сучасного роз-
витку та конкурентної діяльності виникає об'єктивно як реакція на зміну харак-
теру співвідношення науки та виробництва, а також як прояв їх нового 
функціонального співвідношення. Зміна за функцією часу тут відбувається за 
параболою: відносно повільний спочатку, прогрес у відповідності до поступово-
го нагромадження емпіричного досвіду, виробничих знань набув ознак динаміч-
ного балансу, який може існувати тільки за умов постійного прискорення.  

Інноваційність як феномен соціально-економічного життя має багато різно-
манітних проявів та пов'язана з різними факторами, регулятивними нюансами, 
стимулами економічного та неекономічного порядку. В сучасних умовах зрос-
тання взаємної залежності країн, загострення глобальної конкуренції вона є за-
порукою прогресу та фактором формування, нарощування конкурентної сили, 
забезпечення добробуту населення.  

Разом з тим, інновації як явище не є чимось гомогенним за економічною 
природою та рівнозначним у плані корисності свого впровадження. Звичайно, не 
йдеться про очевидні відмінності «натурального», галузево-технологічного хара-
ктеру. Інновації відрізняються між собою за кількісними та якісними параметра-
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ми, і передусім у відповідності до власного інформаційного вмісту, який взагалі 
можна розглядати як субстанцію інновацій, незалежно від їх зовнішньої форми. 
Скажімо, інноваціями можуть виступати як фундаментальні прориви, здобутки 
прикладної науки, так і створення примітивного приладу, який на певному тех-
нологічному етапі підвищує ефективність виробництва.  

Додамо до сказаного й міжнародний контекст. Зокрема, згадаймо такі харак-
терні для сучасного розвитку механізму міжнародного поділу праці явища, як 
винесення з країн-метрополій виробництв до країн регіональної, світової пери-
ферії раніше базових, структуроутворюючих виробництв. До таких «галузей-
ізгоїв» сьогодні потрапляють не лише екологічно брудні хімічні підприємства та 
працемісткі технологічні системи, а інколи навіть потужності з виробництва 
легковиків – за визначенням інноваційно місткі сфери репродуктивної діяльності 
з високим рівнем доданої у галузі вартості. І якщо для такої країни, як Румунія, 
налагодження виробництва автомобілів «Рено» може розглядатися як конкурен-
тний прорив, слід пам'ятати, що йдеться про успіх, який є типовим для перифе-
рійної країни регіону ЄС. А ось «чиста» наука, освіта, передові форми організації 
науково-виробничого процесу (наприклад, технополіси) – є ознакою конкурент-
ного успіху країни-метрополії.  

Зі сказаного ясно, що інновації можуть мати принципово різні економічні та 
конкурентні наслідки, і що не будь-яка інновація є перспективною для певної 
країни за певних обставин у контексті глобальної конкурентної боротьби. Адже, 
як ми бачимо, внаслідок утворення нових силових полів у системі міжнародного 
поділу праці навіть деякі інноваційно місткі галузі виносяться за межі націона-
льних територій країн-метрополій на периферію певного блоку або глобальної 
економіки відповідно до «вироку» щодо відносно слабкої наукової вираженості. 
Причому йдеться не про формальну наявність науки як такої у структурі витрат 
інноваційної продукції, а про якість самого наукового процесу та інформаційно-
го вмісту конкретних інновацій.  

Науково-технічні фактори розвитку, які здійснюють універсальні впливи на 
сучасні відкриті економічні системи, мають і специфічні прояви в залежності від 
тих або інших національних особливостей різних країн. Для країни, яка перебу-
ває в стані глибокої структурної кризи та відчуває серйозні фінансові дефіцити, 
існують об'єктивні ускладнення з проведенням широких фундаментальних до-
сліджень, які є базою прикладних розробок, здійснюваних з метою впроваджен-
ня в промисловості. Водночас особливості сучасного технологічного поступу, 
які пов'язані з диверсифікацією попиту та виробництва товарів, дозволяють здій-
снювати науково-виробничу спеціалізацію. 

Відтак для країн, які мають помітні доробки в цьому відношенні, виникають 
можливості наслідувати траекторії випереджаючого розвитку. Для України, яка, 
як відомо, вповні може бути віднесеною до їх числа, це означає шанс прискорити 
болючий процес виходу з кризи, відмовитися від малоперспективної наздоганя-
ючої моделі, що прирікає на довгі роки відсталості та застосування технологій 
вчорашнього дня. Важливий потенціал розширення обсягів та структурної опти-
мізації механізму міжнародної економічної діяльності може бути реалізованим 
при кращій технологічній, промисловій, експортній політиці, за умов всебічного 
розвитку тих галузей, рівень розвитку яких забезпечує конкурентні переваги 
України. Такими галузями передусім є ракетно-космічне виробництво, літакобу-
дування, суднобудування, окремі напрями машинобудування, виробництво при-
ладів енергетичного устаткування, кольорової металургії, хімічної 
промисловості, впровадження сучасних біотехнологій, нових технологій в сфе-
рах, електрозварювання, телекомунікацій, радіоелектроніки, фізики низьких 
температур, ядерної фізики.  
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Серед оперативних заходів мобілізації ресурсів розвитку, особливо сьогодні, 
за умов кризи, як найбільш нагальні та важливі можна відзначити такі:  

– пріоритетне спрямування інвестиційних та фінансових, кредитних ре-
сурсів на створення нових робочих місць у інформаційно містких сферах 
розвитку реального сектору: до високотехнологічних виробництв, нової 
енергетики, об’єктів інфраструктури; 

– відкриття кредитних ліній платоспроможним фінансовим установам і 
компаніям;  

– створення системи тимчасового страхування всіх банківських депозитів;  
– забезпечення можливостей «вливання» свіжої крові до банківської сис-

теми через створення можливостей купівлі акцій комерційних кредитно-
фінансових установ;  

– часткова націоналізація «проблемних» банків; 
– стимулювання структурних змін у бізнесі;  
– формування системи антикризових інститутів: консалтингу, оптимізації 

маркетингових витрат, підготовки кадрів для нових умов господарюван-
ня.  

Україну може врятувати те, що для неї нереально – це планова система гос-
подарства. Немає ніякого сумніву, що світ знову входить у період, коли най-
більш ефективний спосіб суспільного життя пов’язаний із системою планування, 
причому технічний прогрес і інформаційна економіка стимулюють розвиток 
нових управлінських підходів. І врятувати країну від дезінтеграції, що вже реа-
льно намітилася, можуть лише рішучі заходи із впровадження програмно-
цільових методів регулювання.  

Кураташвілі Альфред А., ректор  
Тбіліського університету бізнесу і  

соціально-економічного управління (Грузія, м. Тбілісі) 

СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ЯК НАСЛІДОК ПРОРАХУНКІВ  
У ПОЛІТИЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ, ЗАСНОВАНОМУ  

НА ПОМИЛКОВИХ ПІДХОДАХ У НАУЦІ 
Дослідженню проблем нинішньої світової економічної кризи, у тому числі 

зв’язку її з економічною безпекою, присвячено безліч наукових праць. Причини і 
виникнення економічних криз традиційно прийнято шукати у самій економіці. 
Проте, на моє глибоке переконання, глибинні причини теперішньої глобальної 
кризи слід шукати насамперед у політичному менеджменті, бо економікою 
управляє політика, а не навпаки. 

Нинішня світова криза є наочним проявом існування серйозних недоліків і 
прорахунків у політичному менеджменті, насамперед провідних капіталістичних 
країн. Значною мірою саме вони визначають як політичний, так і економічний 
клімат у світовому масштабі.  

Криза у політичному менеджменті розвинених капіталістичних держав пере-
дувала світовій економічній кризі і спричинила останню. 

Не тільки сучасна економіка загалом, що немислима без ринкових відносин, 
без обміну продуктів праці і т.д., але навіть так звана ринкова економіка, в якій 
регулюючу роль переважно грають ринкові механізми, все-таки управляється і 
повинна управлятися політикою.  

Тут, природно, виникає питання: у чому ж головні глибинні причини кризи в 
самому політичному менеджменті розвинених капіталістичних країн? 
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На моє переконання, їх слід шукати насамперед у кризі свідомості тих вче-
них, на результати досліджень яких спираються у процесі управління суспільст-
вом і державою політичні лідери провідних капіталістичних країн. 

Водночас, однією з основних причин кризи в політичному менеджменті є не-
визначеність (а в більшості випадків – помилковість) у вирішенні проблеми по-
літичної орієнтації суспільства і держави, що є знову ж таки наслідком кризи тих 
«наукових» ідей, на які спирається політичний менеджмент. 

До однієї з головних причин кризи в політичному менеджменті відносимо 
також політичної та юридичної відповідальності посадових осіб за результати їх 
діяльності, яка була б збалансована з їхніми правами. Такий стан справ вимагає 
невідкладного впровадження в життя відповідних політико-правових механізмів 
на основі створеної мною теорії збалансованості прав та відповідальності поса-
дових осіб [1]. 

З усього викладеного логічно випливає, що запобігти світовим економічним 
кризам можна лише шляхом розбудови й ефективного функціонування істинно 
людського суспільства та держави, тобто такого суспільства і держави, які сві-
домо і цілеспрямовано служили б інтересам кожної людини [2; 3]. 

Отже, необхідно створити суспільно-державну систему, в якій верховенство, 
відповідно до створеної мною теорії верховенства інтересів народу [2], буде на-
лежати не ринку, не прибутку, не капіталу, не засобам реалізації мети або само-
мети економічних засобів, а інтересам насамперед людини. У цій системі не 
ринок управлятиме суспільством і державою, а соціально спрямований людський 
інтелект керуватиме всіма сферами громадського життя. 

Необхідно врахувати, що у справі свідомого будівництва й ефективного фун-
кціонування істинно людської суспільно-державної системи, як автор зазначав 
ще у 1980 році, всі шляхи, форми і методи виправдані, якщо вони служать інте-
ресам людини (інтересам кожного члена суспільства) і виключають антисоціаль-
ні, антигуманні, антиморальні явища [4,с. 93]. 

Це, на моє переконання, єдино правильний шлях до істинно людського сус-
пільства, яке виключає глобальні кризові явища і гарантує економічну безпеку. 

Література 
1. Кураташвили Альфред А. Теория сбалансированности прав и ответственности 

должностных лиц. Принципиально новое научное направление – необходимая на-
учная основа защиты интересов человека и социально-экономического прогресса 
: монография [на грузинском, английском и русском языках] / Альфред А. Кура-
ташвили // Тбилиси : Прогресс, 2003. 

2. Кураташвили Альфред А. Теория диктатуры интересов народа. Определяющее на-
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общества и государства : [монография на грузинском и русском языках] / Альф-
ред А. Кураташвили // Тбилиси : Мецниереба, 1997. 
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Андрійчук В.Г., д.е.н., проф.,  
Заслужений діяч науки і техніки України,  

академік Академії наук вищої школи України,  
зав. кафедри світової економіки  

та міжнародної економічної інтеграції УДУФМТ  

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: СТАН, КРИТЕРІЇ ВИМІРУ  
ТА ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ 

Статтею 17 Конституції України прямо передбачено, що наряду з захистом 
суверенітету і державної цілісності  

України, «забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважли-
вішими функціями держави, справою всього українського народу». 

На шляху усталеності політичної суверенності та динамічного економічного 
розвитку України проблема захисту її національних економічних інтересів та 
забезпечення економічної безпеки набирає особливої актуальності. Проблема 
забезпечення економічної безпеки країни постає фактично одночасно з появою 
самої держави, її суверенності й усвідомлення її національних інтересів.  

Економічна безпека країни, будучи однією з домінантно-визначальних скла-
дових підсистем національної безпеки суверенної країни водночас являє собою 
надсистему, яка акумулює у своїй місткій дефініції і включає такі важливіші її 
складові, як фінансова, енергетична, інноваційно-технологічна, продовольча, 
соціальна, трудоресурсна та зовнішньоекономічна безпека держави.  

Водночас економічна безпека нерозривно пов’язана також з політичною, ін-
формаційною, військово-політичною безпеками через відповідні інструменти та 
важелі дієвого впливу. 

Як акцентується у Концепції економічної безпеки України, розробленій нау-
ковцями Інституту економічного прогнозування НАН України під керівництвом 
академіка НАНУ Гейця В.М., «… забезпечення економічної безпеки – це гаран-
тія незалежності країни, умови стабільності та ефективної життєдіяльності сус-
пільства» [1, С. 6].  

Слід зазначити (зважаючи на проблематику нашої конференції з економічної 
безпеки України) та звернути особливу увагу на акцентовані директором Інсти-
туту проблем безпеки, генералом армії, кандидатом юридичних наук Євгеном 
Кириловичем Марчуком у доповіді (на Міжнародному безпековому форумі «Від 
безпеки України – до безпеки Європи», проведеному 15-17 квітня 2010 року) 
глибокозмістовні аргументовані сентенції: «Повірте мені, як людині, яка багато 
років займалася питанням безпеки України і на теоретичному, і на практичному 
рівні, яка причетна до підписання багатьох угод, до вироблення Закону «Про 
створення національної безпеки»: виклики для безпеки України давно не стояли 
так гостро, як сьогодні» [2]. 

Сфера забезпечення національних інтересів держави наряду з традиційно-
пріоритетними прагненнями до територіальної цілісності та недоторканості кор-
донів усе частіше включає й економічні інтереси. При чому країна, яка в техніч-
ному та економічному відношенні є відсталішою, значно більше приваблює 
зовнішнього відвертого ворога чи зазіхальника-експансіонера, ніж заможна, еко-
номічно та технологічно розвинена. Тому, за оцінками фахівців-експертів, в чис-
лі важливіших сфер національної безпеки, економічна безпека посідає перше 
місце. 

Неспівпадання національних економічних інтересів, що трансформуються у 
цілі державної політики безпеки, в тому числі і економічної безпеки, стають 
причиною зовнішніх та внутрішніх конфліктів, різких протиріч, створюючи за-
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грози економічній безпеці, до яких, за визначенням дослідників [ 3, С.137-138], 
зокрема відносяться:  

– спад виробництва, недонавантаження виробничих потужностей, зноше-
ність основних фондів, деградація наукоємних виробництв, що призво-
дить до посилення економічної залежності від зарубіжних країн;  

– низька конкурентоспроможність національної економіки, викликана від-
сталістю технологічної бази більшості галузей, високою енергоємністю, 
низькою якістю продукції та високими витратами виробництва; 

– зниження інвестиційної активності; 
– набуття монопольного становища окремими виробниками або великим 

колом великих фірм у виробництві життєво необхідних товарів; 
– погіршення стану платіжно-грошової системи, концентрація основної 

грошової маси на посередницьких операціях і короткострокових формах 
кредитування; 

– дефіцит паливно-енергетичних ресурсів; 
– стагнація аграрного сектора, зниження якості харчування населення; 
– економічна злочинність (незаконна торгівля енергоносіями, мінеральни-

ми ресурсами, посадові злочини, корупція, хабарництво, рекет, пору-
шення правил ведення валютних операцій, ухилення від сплати податків 
тощо); 

– залежність стабільного постачання енергоносіїв від політичних рішень 
держави-постачальника; 

– значне зменшення витрат на наукову та інноваційну діяльність, включа-
ючи кошти держбюджету, зниження якості досліджень на стратегічно 
важливих наукових напрямах, скорочення числа науково-технічних кад-
рів, в тому числі й найбільш кваліфікованих, котрі переходять у сферу 
бізнесу або покидають Україну, скорочення фахівців, які займаються 
фундаментальними дослідженнями, що призводить до розвалу науково-
технічного потенціалу країни; 

– набуття економічною кризою в Україні затяжного характеру, відсутність 
помітного прогресу в структурній перебудові економіки, побудові циві-
лізованих ринкових відносин. 

При аналізі економічної безпеки передбачається виділення передусім насту-
пних трьох основних чинників: 

– економічна незалежність, яка передбачає перш за все самостійність в 
формуванні економічної політики, здійснення державного контролю над 
національними ресурсами і державним регулюванням економіки та мож-
ливість використання національних конкурентних переваг для забезпе-
чення рівноправної участі у міжнародному поділі праці; 

– стійкість і стабільність національної економіки, що передбачає забезпе-
чення міцності і надійності всіх елементів економічної системи, захист 
всіх форм власності, створення гарантій для ефективної підприємницької 
діяльності та стримання дестабілізуючих факторів; 

– здатність до саморозвитку і прогресу, тобто можливість вибору власної 
моделі розвитку та здатність самостійно реалізувати і захищати націона-
льні економічні інтереси, а також здійснювати постійну модернізацію 
виробництва, ефективно-інноваційно-інвестиційну політику, розвивати 
інтелектуальний і духовний потенціал країни. 

Вітчизняна економіка не ґрунтується на технологіях V та VI технологічного 
укладів і, зрозуміло, на є «новою економікою». Економічні трансформації, що 
відбувалися впродовж попередніх років, давши старт ринково-зорієнтованій 
господарській системі за рахунок традиційних діяльностей забезпечили певне 
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економічне зростання. Але це було, треба визнати, зростання без розвитку. Про-
цес інтеграції у світогосподарську систему, за оцінками фахівців, поки що відбу-
вається на засадах невигідних і неперспективних сфер діяльності. Маємо 
збіднювальний розвиток, який [4, С.738] може закінчитися дефолтом, тобто це є 
однією з перманентно навислих загроз економічної безпеки України. 

В економічній діяльності слід, на наше глибоке переконання, неухильно і 
принципово дотримуватися зміни вектора з домінуючого нині низьконаукоміст-
кого на високонауковомісткий. Оскільки порівняльний аналіз даних товарної 
структури світового та вітчизняного експорту за 2005-2008 рр. засвідчує про 
наявність низки негативних процесів, що створюють очевидні загрози економіч-
ній безпеці України. Передусім це те, що: 

– частка готових виробів в експорті України останніми роками становить 
37,1–35,4 %, що значно (близько 47-відсоткових пунктів) менше ніж в 
цілому у світовому експорті; 

– у вітчизняному експорті домінує (понад 50%) мінеральна продукція та 
метали; 

– експорт аграрної продукції за часткою випереджає світові тенденції у за-
гальному експорті і при цьому випереджає експорт продовольства не по-
глибленої переробки.  

Водночас необхідно, з точки зору національних інтересів, зазначити, що іс-
нуюча експансія інших країн щодо «захоплення» українських земель і організа-
ція ними сільськогосподарської діяльності в інтересах своїх країн може 
перешкоджати поглибленню переробки, адже суб’єктам, що реально зацікавлені 
до земельних угідь України, вигідніше буде експортувати сировину. В чому ми 
маємо численні підтвердження на прикладах експортування насіння соняшнику, 
рапсу та й тих же зернових, а не готової продукції. 

За всі роки незалежності в державі проводилася політика «замовчування» та 
ігнорування потреб наукового розвитку. Фінансування науки скоротилося у по-
над 15 разів і нині перебуває на критично низькому рівні. Повністю втрачені цілі 
наукові школи, перспективні наукові напрями, хоча слід усвідомити, що саме 
рівень національної науки і технологій у сучасному світі визначає конкуренто-
здатність держави на світовій арені, її національну економічну безпеку [5].  

Адже загальносвітовим незаперечним фактом є визнання науки та інновацій 
як головних чинників, здатних відповісти на виклики ХХІ ст. та забезпечити 
стабільний розвиток економіки, сприяючи таким чином зміцненню економічної 
безпеки країни. Науково-статистичні оцінки інноваційного ефекту у розвинених 
країнах переконливо засвідчують, що отримувані ними результати більш ніж в 
10–20 разів перевищують обсяги фінансування науки, яке складає близько 3–4% 
ВВП. Причому, при освоєнні в ближчі 10–20 років біотехнологій і нанотехноло-
гії в економіці, ефект від інновацій може зрости на 2–3 порядки [4, С.281].  

Рівень економічної безпеки в кожний конкретний період залежить від стану 
характеристик функціонування й розвитку економічної системи. Такий стан оці-
нюється у якісному та кількісному визначеннях. Звісно, кількісна оцінка потре-
бує використання (застосування, розробки) певних критеріїв стану. Основою 
такої критеріальної оцінки може слугувати відстеження стану ресурсного потен-
ціалу економіки, можливостей його розвитку й рівня ефективності використання. 
А конкретне вираження така оцінка набуває в системі цілої низки макро- і мікро-
економічних показників. 

Звісно, оцінка важливості кожного з численних показників, що впливають на 
забезпечення економічної безпеки країни, можлива лише за допомогою визна-
чення числових величин та їх впливової значимості. Проведені науковцями [6, 
С.111] численні розрахунки з використанням моделі визначення інтегральної 
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оцінки економічної безпеки країни уможливили отримати відповідні числові 
величини інтегральних коефіцієнтів економічної безпеки країни з максимальним 
можливим значенням – 1 і мінімальним – 0. 

Як засвідчують розраховані фахівцями-дослідниками інтегральні коефіцієнти 
економічної безпеки, за весь період з 1992 по 2009 роки Україна знаходилась 
переважно у стані постійної економічної небезпеки, лише у IV кв. 2002, ІІІ і 
IV кв. 2003 та з ІІ кв. 2005 по І кв. 2007 року включно величина інтегрального 
коефіцієнту економічної безпеки визначала стан економічної загрози. І особливо 
зрослий рівень економічної небезпеки наступив в Україні, починаючи з IV кв. 
2008 року, що спричинено негативним впливом глобальної фінансово-
економічної кризи. 

Наряду з інтегральними коефіцієнтами економічної безпеки в зарубіжній і ві-
тчизняній практиці для оцінки стану економічної безпеки використовуються 
також індикатори величини порогових значень окремих показників. 

У порівнянні з граничними величинами рівня економічної безпеки України, 
за даними [4, С.604–605], в останні роки, зокрема в 2008 р., фактичні значення, за 
нашими розрахунками, були нижчими в Україні: по річному надходженню ПІІ – 
у 3,7 рази, за фінансуванням НДДКР (за рахунок Держбюджету) – в 4,1 раза, за 
часткою реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої 
промислової продукції – у 3 рази, за обсягом фінансування оборони – у 2,7 рази, 
за інноваційною активністю в обробну промисловість та часткою кредитів в об-
робну промисловість у загальній сумі кредитів в економіку, відповідно у 2,1-2,2 
рази, за номінальною заробітною платою – у 2,3 рази, а за часткою експорту ви-
сокотехнологічної продукції у товарному експорті – аж в 16,4 рази. Водночас 
перевищення граничних значень індикаторів рівня економічної безпеки в Україні 
характерне для таких показників, як інфляція (до грудня попереднього року) у 
4,5 рази, імпорт нафти і сирих нафтопродуктів – у 3,1 раза, рівень монополізації 
у нафтопереробці – у 2 рази. 

З метою вдосконалення економічної політики, яка сприяло б зміцненню еко-
номічної безпеки України, вважаємо за доцільне активізувати вжиття заходів [7, 
С. 447–449], що передбачають: 

– максимальну мінімізацію негативних наслідків від вступу до СОТ; 
– детальне опрацювання потенційних вигод і загроз та вироблення послі-

довно узгодженої стратегії функціонування України в рамках угод в 
СОТ. До цієї роботи слід залучити поряд з РНБОУ, Кабміном України, 
Мінекономіки України, Мінпромполітики України також наукові уста-
нови та громадські об’єднання; 

– визначення відповідно до підписаної угоди про вступ України до СОТ, 
визначити межі поступок з урахуванням національних економічних інте-
ресів і пріоритетів та умови прийняття угод СОТ, які гарантуватимуть 
економічну безпеку держави. При цьому важливо зберегти право на ро-
зумний протекціонізм стосовно галузей, які є основою економіки Украї-
ни; 

– визначення умов і термінів системного захисту пріоритетних галузей 
економіки з максимальним використанням механізмів, дозволених сис-
темою угод СОТ, ефективно застосовуючи перехідні періоди для збере-
ження та послідовного зниження рівня захисту галузей з огляду на 
загальнодержавні пріоритети. Власне йдеться про опрацювання нової 
стратегії структурної перебудови економіки України, імплементованої в 
рамки СОТ; 

– здійснення інвентаризації та предметного вивчення можливостей вико-
ристання в умовах України всіх захисних засобів, дозволених системою 
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СОТ. Активне накопичування інформації про торговельну політику кра-
їн-партнерів у цій сфері та визначення напрямів інституційних й еконо-
міко-правових змін, необхідних для застосування таких засобів в 
повному обсязі; 

– здійснення гармонізації системи стандартів у суворій відповідності до 
вимог технологічної, екологічної безпеки та безпеки життєдіяльності, а 
також з урахуванням технологічної та економічної доцільності. Йдеться 
про визнання на міжнародному рівні частини вітчизняних стандартів як 
таких, що обумовлені національною природно-кліматичною, технологіч-
ною та іншою специфікою. Свої особливості повинна мати і частина 
процедур в системі оцінювання відповідності, яка не дозволяє введення 
однакових процедур для національних та іноземних виробників; 

– здійснення розбудови системи інформаційного забезпечення суб’єктів 
підприємництва, які функціонують в рамках СОТ. В жодному разі не 
йдеться про прагнення зупинити процеси інтеграції України до міжнаро-
дних торговельних структур, адже це об’єктивний процес, обумовлений 
логікою розвитку економічної та політичної глобалізації. Однак, мається 
на увазі застерегти компетентні органи від надмірної поспішності у ви-
конанні невмотивованих вимог представників міжнародних організацій, 
оскільки членство в СОТ має бути стимулом для розробки стабільного 
вітчизняного законодавства та розбудови ринкового та інвестиційного 
середовища, яке сприяло б структурній перебудові, модернізації еконо-
міки та зміцненню економічної безпеки України. 

Резюмуючи з точки зору економічної безпеки і захисту національної безпеки 
України, на нашу думку, передусім, необхідне спрямування основних зусиль на 
вирішення проблем, пов’язаних із здійсненням структурної перебудови вітчиз-
няної економіки, істотного зменшення енерго- і ресурсомісткості ВВП та випус-
ку наукоємної конкурентоздатної продукції, забезпечення альтернативності 
джерел надходження енергоносіїв та ефективної диверсифікації зовнішньоеко-
номічних зв’язків.  

Нинішній зволікаючий вихід з кризового стану і зміна Президента України як 
початок оновлення влади дає новий шанс для проведення необхідних суспільних 
перетворень. Якщо він буде використаний, то ситуація не стане хаотично-
неконтрольованою і перспективу державності ми не втратимо. 
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економічного управління (Грузія, м. Тбілісі) 

НЕОБХІДНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В ІНТЕРЕСАХ ЗАХИСТУ  

КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ  
Захист конституційних прав людини обумовлює об’єктивну необхідність 

правового регулювання ринкової економіки. Адже вона здійснюється з метою 
отримання максимального прибутку, і без відповідного втручання держави з 
використанням правового чинника може призвести до серйозних антисоціальних 
результатів. Отже, необхідність правового регулювання ринкової економіки в 
інтересах захисту конституційних прав людини прямо пов’язана із гарантуван-
ням економічної безпеки. 

Зазначимо, що для захисту конституційних прав людини та забезпечення 
економічної безпеки особливого значення набуває соціальна орієнтація ринкової 
економіки [1]. Як результат, виникає і функціонує цивілізована ринкова економі-
ка, що відмінна від примітивної, дикої – антисоціальної – економіки. Соціальна 
орієнтація ринково-економічної системи неможлива без цивілізованих ринкових 
відносин, так само як і цивілізовані ринкові відносини не можуть реально існу-
вати без соціальної орієнтації ринкової економіки [2, с. 87-90]. 

Проте соціально орієнтована ринково-економічна система теж не позбавлена 
суперечностей, для вирішення яких принципове значення має використання пра-
вового чинника в інтересах захисту конституційних прав, свобод і соціально-
економічних інтересів людини [3]. 
 

У зв'язку з проблемою захисту прав і свобод людини, забезпечення економічної 
безпеки країни важливо відзначити, що відповідно до Конституції Грузії (Стаття 7) 
«Грузія визнає та дотримується загальновизнаних прав і свобод людини як непере-
хідних і вищих людських цінностей. При здійсненні влади народ і держава обме-
жені цими правами і свободами як безпосередньо чинним правом» [4, с. 7]. 

Таким чином, дотримання конституційних прав і свобод кожної людини по-
винне розглядатися як необхідна умова ефективного функціонування будь-якої 
державної влади.  

Водночас світова економічна криза наприкінці першого десятиліття XXI ст. 
створила безліч проблем у всіх сферах життя суспільства в глобальному масшта-
бі, і тим самим ще більше ускладнила вирішення питань захисту прав людини.  

З урахуванням всезагального характеру ринкових відносин, а також загост-
рення соціально-економічних проблем у результаті світової глобальної кризи, 
правове регулювання ринкової економіки в інтересах захисту конституційних 
прав людини набуває принципового значення. Проте навіть у безкризових умо-
вах формування й ефективне функціонування соціально орієнтованої ринкової 
економіки, а отже, і надійне забезпечення економічної безпеки, – доволі складна 
проблема. Справа в тому, що мета і рушійна сила ринкової економіки – прагнен-
ня до отримати максимальні прибутки, а соціальна орієнтація ринкової економі-
ки передбачає спрямування її розвитку на реалізацію інтересів насамперед 
народу, кожної людини. Відтак виникає основне протиріччя соціально орієнто-
ваної ринково-економічної системи, успішне вирішення якого неможливе без 
ефективного використання правового чинника.  

Правове регулювання соціально орієнтованої ринкової економіки і забезпе-
чення економічної безпеки має бути спрямоване на вирішення двоєдиного за-
вдання. З одного боку, таке регулювання необхідно спрямувати на досягнення 
максимально можливої економічної ефективності, і тим самим на досягнення 
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якомога більшого наповнення державного бюджету. З другого боку (і це найго-
ловніше), правове регулювання соціально орієнтованої ринково-економічної 
системи має бути безпосередньо спрямоване на захист прав і реалізацію соціаль-
но-економічних інтересів кожної людини. Саме з цього випливає необхідність 
правового регулювання ринкової економіки та всіх сфер життя суспільства. 
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Румянцев А.П., д.е.н., професор КНУ імені Тараса Шевченка 

ЗОВНІШНІЙ АСПЕКТ ПРОЯВУ  
НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ 

Виважена реалізація національних економічних інтересів є одним із головних 
завдань розвитку нашої держави. Особливої гостроти ця проблема набуває 
останнім часом в період пошуку шляхів подолання наслідків глобальної фінан-
сової кризи, визначення пріоритетів стабілізації вітчизняної економіки. В цьому 
зв’язку національні економічні інтереси, їх зміст, передумови становлення, на-
прями прояву, механізми реалізації є важливим орієнтиром проведення внутрі-
шньої і зовнішньої господарської політики нашої країни. Послідовне здійснення 
останньої зумовлює необхідність всебічного дослідження національних економі-
чних інтересів, зокрема їх ролі у розв’язанні економічних, фінансових, соціаль-
них завдань, що стоять перед українським народом. Саме тому доцільно 
конкретизувати сутнісні риси, особливості розвитку національних економічних 
інтересів в умовах ринкової трансформації нашого господарства. Такий підхід до 
аналізу національних економічних інтересів значно посилив би їх роль як 
об’єктивного підґрунтя формування оптимальної зовнішньоекономічної стратегії 
України. 

Зважаючи на зазначене варто звернути увагу на такі теоретичні питання, роз-
криття яких посилило б логіку пізнання національних економічних інтересів. 
Передусім, цьому можуть сприяти, по-перше, визначення сутності і параметрів 
певного національного економічного інтер есу. По-друге, чітке сприйняття наці-
ональних економічних інтересів як системного утворення з органічними 
зв’язками та субординацією його структурних елементів. По-третє, виважене 
прийняття рішень щодо оптимізації існуючого механізму здійснення національ-
них економічних інтересів. По-четверте, розуміння процесу реалізації націона-
льних економічних інтересів як конкретної об’єктивної реальної форми їх прояву 
і втілення в практику господарювання. По-п’яте, своєчасне передбачення та ви-
значення характеру суперечностей в національній системі економічних інтересів 
та в її взаємодії із суб’єктами світового господарства. По-шосте, підхід до пошу-
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ку раціональних форм і методів розв’язання діалектичних суперечностей, прита-
манних національним економічним інтересам. По-сьоме, врахування факторів, 
що впливають на трансформацію національних економічних інтересів, насампе-
ред, глобалізації міжнародних господарських зв’язків між країнами світового 
співтовариства. 

Зазначені аспекти аналізу національних економічних інтересів звичайно не 
вичерпують багатомірних сторін їх прояву. Але орієнтація на них веде до прийн-
яття науково обґрунтованих рішень при розв’язанні проблем, пов’язаних з подо-
ланням конкретних кризових, економічних, політичних, соціальних явищ у 
вашому суспільстві, знаходженні прийнятих компромісів при здійсненні госпо-
дарських відносин України з державами близького та дальнього зарубіжжя. 

Торкаючись питання економічної природи, змісту інтересів необхідно, на-
самперед, відмітити їх динамізм, мінливість. Це зумовлено рухливістю переду-
мов та факторів, які формують сутні риси економічних інтересів суб’єктів 
різного рівня підприємницької діяльності. Головною об’єктивною передумовою, 
що визначає зміст системи економічних інтересів певної країни, є конкретно-
історичний рівень розвитку національного суспільного виробництва. Йдеться 
про наявність, ступінь зрілості і використання природних, матеріальних, вироб-
ничих, науково-технічних, трудових, фінансових ресурсів, що існують у даній 
країні. 

Разом з тим, в умовах глобалізації світового господарства ця об’єктивна ос-
нова формування національних економічних інтересів суттєво трансформується і 
все більше залежить від впливу зовнішніх факторів розвитку взаємопов’язаної 
матеріальної основи суспільного виробництва країн світової спільноти. Це сто-
сується проблеми інтернаціонального використання паливно-енергетичного та 
сировинного комплексу зацікавленими країнами, становлення та дії об’єктів 
міжнародного виробництва, раціонального застосування сукупного науково-
технічного, трудового, фінансового потенціалу світового співтовариства. Тому 
глобалізація як закономірний процес еволюції світового господарства фактично 
створює якісно нові умови, підносить національне виробництво на вищий сту-
пінь розвитку. 

Функціонування вітчизняного виробництва та реалізація його результатів, 
наприклад, товарів і послуг на світових ринках, об’єктивно призводить до появи 
виробничих та індивідуальних потреб у суб’єктів господарювання нашої країни. 
У загальнодержавному масштабі зміст зазначених економічних потреб полягає у 
відносинах, що складаються між суб’єктами господарської діяльності з приводу 
обґрунтування, чіткого визначення мети суспільного виробництва. Дані економі-
чні потреби діють як системне утворення, яке має свою субординовану 
суб’єктну, галузеву, регіональну структуру. Намагання носіїв економічних по-
треб задовольнити їх шляхом здійснення пошуку відповідних оптимальних шля-
хів саме і породжує національні економічні інтереси. Конкретний зміст 
національних економічних інтересів у міжнародній економічній сфері розкрива-
ється у відносинах, що складається між національними суб’єктами суспільного 
виробництва та їх іноземними партнерами з приводу формування умов зовніш-
ньоекономічних договорів (контрактів) та реалізації їх мети. Саме за таких умов 
бути визначені кількісні, якісні, вартісні параметри національних економічних 
інтересів. 

Головне завдання тут полягає у досягненні якомога вигідніших умов здійс-
нення міжнародних господарських контрактів, що буде означати рівень реаліза-
ції відповідних національних економічних інтересів. Треба також мати на увазі і 
те, що економічні інтереси нашої країни та її закордонних партнерів об’єктивно 
не співпадають, а їх зіткнення веде до появи суперечностей. Зняти останні можна 
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в межах певного періоду часу шляхом знаходження компромісних рішень щодо 
прийняття взаємоприйнятих принципів, форм, методів, інструментів, важелів 
розвитку зовнішньоекономічних зв’язків. 

Рокоча В.В., д.е.н., проф., зав. кафедри  
міжнародної економіки та бізнесу Університету «КРОК» 

ЗАГРОЗИ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ  
ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Система національної економічної безпеки, яка детермінується національни-

ми економічними інтересами, залежить від здатності національної економічної 
системи протистояти впливам загроз. Інтеграційна безпека, як складова націона-
льної економічної безпеки, реалізується через усунення загроз, які несуть із со-
бою високий ступінь відкритості української економіки, низький рівень 
міжнародної конкурентоспроможності її суб’єктів господарювання та міжнарод-
ної конкурентоспроможності національної економіки.  

Загрози інтеграційного розвитку країни мають безпосереднє відношення до 
проблеми залежності: основний ризик інтеграційної орієнтації є втрата країною 
своєї незалежності. Переплетіння національних господарських комплексів, яке 
формується через реалізацію їх міжнародних конкурентних переваг, несе країні 
не тільки виграш, а й несприятливий вплив зовнішніх факторів, які беруть нача-
ло в національних комплексах інших країн або у світовій економічній системі. 
Деформована структура народного господарства, зокрема монокультурність та 
концентрація на експортноорієнтованих галузях, які належать до старих базових 
галузей, породжує пряму залежність від зовнішніх ринків і несе в собі загрозу 
національній економічній безпеці, яка перетворюється на небезпеку в разі 
кон’юнктурних коливань, коливань світових цін, світових галузевих, фінансових 
та економічних криз.  

Водночас залежність проявляється як очікування зовнішнього впливу, розра-
хунок на отримання певної вигоди від потенційної взаємодії, наприклад, залеж-
ність від безперебійних поставок нафти та газу, від можливості реалізації товару, 
отримання капіталу тощо. Плани, побудовані на очікуваннях, які не здійснилися, 
призводять до руйнації суб’єктів господарювання і цілих галузей, зменшуючи у 
такий спосіб рівень національної економічної безпеки.  

Основними джерелами загроз інтеграційного розвитку є силове протистояння 
країн у сфері міжнародних економічних відносин та стихійний, несталий харак-
тер функціонування світового господарства. Основу аналізу загроз першого типу 
складає теорія балансу сил, другого - теорії «відкритої економіки», які розгляда-
ють вплив економічних сигналів, що передаються по каналах залежності.  

Аналіз джерел загроз дозволяє ідентифікувати вплив інтеграції країни у сві-
тову економіку на національну економічну безпеку як двоякий. З одного боку, 
чим більша частка країни у світовій торгівлі, в експорті капіталу і в технічному 
сприянні, тим більше у неї можливостей впливати на інші країни, тобто тим бі-
льша її активна сила. З іншого боку – чим більша частка зовнішньої торгівлі по 
відношенню до ВНП, чим сильніше проникнення зарубіжного капіталу в еконо-
міку, тим в більшій мірі країна підпадає під зовнішній вплив, що впливає на ве-
личину її пасивної сили. Домінування одного або іншого впливу є чинником 
асиметричної взаємозалежності, яка в багатьох випадках (насамперед, у випад-
ках домінування пасивної сили) переростає в економічну залежність. Держави, 
які володіють активною силою, долають економічний супротив своїх партнерів 
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або противників. Щодо пасивної сили, то її наслідком є вторгнення «чужаків», 
які підкоряють національний економічний інтерес власному.  

Від економічного силового впливу ззовні застрахована лише повністю само-
достатня і закрита держава. Але таких держав практично не буває: всі країни 
залежать від інших в отриманні благ, необхідних для досягнення бажаного рівня 
життя і темпів економічного розвитку. Здійснюваний при цьому вибір між ефек-
тивністю (добробутом) і незалежністю (безпекою) говорить про протистояння 
коротко- і довгострокових економічних інтересів країни. Розв’язання цих супе-
речностей і приведення у відповідність зовнішньоекономічної орієнтації країни з 
цілями національної економічної безпеки здійснюється шляхом диверсифікації - 
географічної та товарної. 

Географічна диверсифікація передбачає заміну торговельних партнерів. Чим 
більше партнерів, тим більше можливостей для субституції партнера, що вибув 
на бажання тієї чи іншої сторони. Таким шляхом йшла Україна, прагнучи вирі-
шити проблему імпортної енергетичної залежності та моноспрямованості експо-
ртних поставок продукції металургійної промисловості. В останні роки суттєво 
скоротилися поставки енергоносіїв з Росії (з 49,31% до 38,0% у загальному обся-
зі імпорту паливно-енергетичних ресурсів), що стало можливим завдяки збіль-
шенню обсягів імпорту з Казахстану та Узбекистану (разом – з 10,3% до 19,7%); 
у 2,5 рази зросли експортні поставки чорних металів, руд, шлаків та золи до Ки-
таю. Але якщо торговельний партнер головний або єдиний покупець чи постача-
льник товару, його заміна ускладнена. Монополістом на світовому ринку газу 
виступає Росія, її заміна не є можливою, відтак Україна потерпає від необґрунто-
ваності російської газової політики, яка безпосередньо загрожує національній 
економічній безпеці країни. Разом з тим надмірна диверсифікація постачальників 
призводить до втрат у ефективності. Звідси – Україна змушена балансувати між 
диверсифікацією в цілях незалежності і концентрацією в цілях ефективності. 

У товарній диверсифікації, як формі перерозподілу товарних, капітальних і 
трудових ресурсів згідно з інтеграційною безпекою, провідну роль відіграють 
міра реактивності економіки країни на зовнішні сигнали та макроекономічне 
регулювання, яке детермінується рівнем розвитку господарського механізму та 
інфраструктури. Як і географічна диверсифікація, цей спосіб зменшення залеж-
ності також наштовхується на проблему втрати ефективності. 

 Отже, диверсифікація торгівлі по країнах і товарах протистоїть її концентра-
ції. Чим більше розкидана торгівля в географічному та структурному відношен-
нях, тим менше можливостей використати її для здійснення влади, і тим менше 
вона підлягає впливу ззовні. Висока концентрація торгівлі по партнерах і товарах 
підвищує і свою силу, і підлягання іншій силі. Ефективність концентрації можна 
посилити за допомогою структурного фактора: країна поставляє своєму партнеру 
товари, по яких вона володіє монополією виробника (транспортні літаки, напри-
клад, транзит газу) і попит на які нееластичний, і увозить від нього товари, по 
яких володіє монополією споживача і попит на які в ній еластичний. 

Зовнішньоекономічні зв’язки України слабко орієнтовані на використання 
переваг як диверсифікації, так і концентрації. З одного боку, український екс-
порт має сировинну спрямованість, що ставить економіку країни в сильну зале-
жність від коливань попиту і цін на світовому ринку, з іншого – 
зовнішньоторговельний оборот тяжіє до країн СНД через нестачу енергоносіїв. 
Однак отримати вигоди від такої концентрації неможливо, оскільки сама конце-
нтрація не відповідає вимогам структури модерного народного господарства.  

За цих умов доцільним могло бути використання класичного способу, відо-
мого у світовій грі під назвою «баланс сил». Баланс економічних сил створюєть-
ся завдяки утворенню економічних союзів. У сучасному світовому господарстві 
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вони набули форму регіональних інтеграційних угруповань. У такий спосіб 
Україна могла б вирішити проблему залежності. Проте вирішуючи проблему 
залежності від світової економіки, країна потрапляє в залежність від регіональ-
ного об’єднання. Тим більше, що для країни гостро стоїть питання енергетичної 
залежності як фактора економічної сили. Усунення цієї залежності є умовою 
зміцнення економічної безпеки України. Таким чином, сучасна макроекономічна 
інтеграція України, в якому б напрямку вона не розгорталася, пов’язана з поси-
ленням її економічної залежності і тим самим із зниженням рівня національної 
економічної безпеки. Кількісні оцінки загроз національній економічній безпеці 
України підтверджують висновок про втрату незалежності як основну загрозу 
інтеграційного розвитку.  

Максимець О.В., Національний лісотехнічний університет, Львів 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ 

Вивчення національної конкурентоспроможності є важливим в умовах гло-
бальної конкуренції, посилення стратегічних викликів українському суспільству 
та його економіці. Окрім того, важливо досліджувати національну конкуренто-
спроможність не лише з урахуванням окремих факторів та індикаторів, а й ви-
вчаючи її як процес, на який впливає сукупність факторів, що розвиваються і 
змінюються. 

Метою даного дослідження є виявлення важливих та специфічних факторів і 
умов, які визначають зміни у потенціалі конкурентоспроможності України в 
глобальному середовищі, а також порівняння цих змін зі змінами, що відбува-
ються у конкурентоспроможності Росії. 

Завданнями дослідження є:  
− виявлення та формування сукупності факторів, які визначають зміни в 

економічному розвитку України на сучасному етапі; 
− діагностика змін у конкурентоспроможності України; 
− порівняльний аналіз конкурентоспроможності України та Росії в умовах 

глобалізації економіки та економічної кризи з використанням різних під-
ходів і методик; 

− формування напрямів підвищення конкурентоспроможності України в 
сучасних умовах. 

Об’єктом дослідження є процес формування національної конкурентоспро-
можності в умовах глобалізації. 

Предметом дослідження є відповідність та особливості конкурентоспромож-
ності нації на світовому ринку. 

Економічна глобалізація змінює процеси конкуренції на світовому ринку зі 
зростанням лібералізації і транснаціоналізації, що відповідно робить конкурент-
не середовище будь-якої країни відкритим до зовнішніх сил. У сучасному еко-
номічному лексиконі з’являється також слово «глобальність» (globality) – новий 
етап світової гіперконкуренції, «коли всі конкурують з усіма з відусюди за все»1. 
У таких умовах стає неможливим підвищити конкурентоспроможність окремої 
країни лише за рахунок власних зусиль. Таким чином, позиціювання України в 

                                                                 
1 Sirkin H., Hemerling J.; Bhattacharya A., Butman J. Globality: Competing with Everyone from 
Everywhere for Everything. – New York: Business Plus, 2008. 



 
Пленарне засідання 

 25

глобальному середовищі повинно зосереджуватися на основних проблемах наці-
ональної конкурентоспроможності, порівнянні з іншими країнами, а також на 
передумовах необхідних змін. 

В економічній літературі проблеми національної конкурентоспроможності 
стали одним з ключових аспектів дослідження. Такі видатні західні вчені, як: 
К. Кетелз, К. Лінд, Б. Олін, М. Портер, Дж. Сакс, К. Сала-і-Мартін, Л. Саммерс, 
Дж. Харт, Е .Гекшер здійснили значний внесок у дослідження проблеми. Приро-
да глобалізації, а також вивчення впливу економічних та неекономічних факто-
рів на конкурентоспроможність нації, досліджувалися такими вченими, як 
К. О’Рурк, Дж. Вільямсон, Р. Робертсон, П. Кеннеді, Д. Хелд. 

Для оцінки і порівняльного аналізу конкурентоспроможності України та Ро-
сії були використані дослідження та методичні підходи Світового економічного 
форуму (World Economic Forum (WEF))1, Міжнародного інституту розвитку ме-
неджменту (International Institute for Management Development (IMD)) та Світово-
го банку (World Bank (WB))2. 

З часів першої публікації звіту WEF методологія оцінки національної конку-
рентоспроможності постійно удосконалювалась, і на сьогоднішній день вважа-
ється однією з кращих у світі. Звіт з глобальної конкурентоспроможності – The 
Global Competitiveness Report (GCR) – впродовж тривалого часу визнається як 
один з найбільш авторитетних для оцінки позицій країни щодо її конкурентосп-
роможності, а також як інструмент для бенчмаркінгу слабких і сильних сторін 
країни3. Важливою віхою у дослідженні став запропонований професором Дж. 
Саксом Індекс зростання конкурентоспроможності (Growth Competitiveness 
Index) у 2000 році4. Того ж року професор М. Портер запропонував Індекс бізне-
сової конкурентоспроможності (Business Competitiveness Index), що був націле-
ний на виявлення мікроекономічних факторів процвітання5. У 2004 році групою 
вчених на чолі з професором К.Сала-і-Мартіном був запропонований Індекс гло-
бальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index (GCI))6, який і 
було використано для порівняння національної конкурентоспроможності Украї-
ни та Росії. 

Щорічник Інституту розвитку менеджменту представляє ранг і аналіз спро-
можності націй створювати та зберігати середовище, в якому підприємства мо-
жуть конкурувати, а також розставляє 57 країн у рейтингу 
конкурентоспроможності на основі виміру різних факторів7. Критерії, що вико-
ристовуються для порівняння, поділені на 4 групи: економічний розвиток, ефек-
тивність уряду, ефективність бізнесу та інфраструктура, які місять 20 факторів і 

                                                                 
1 www.weforum.org/.../Global%20Competitiveness%20Report/index.htm  
2 World Bank. Doing Business 2010. – Washington, DC: The World Bank, 2009. 
3 Schwab K. The Global Competitiveness Report 2009-2010. – Geneva, Switzerland: World 
Economic Forum, 2009. 
4 McArthur J. W., Sachs J. D. The Growth Competitiveness Index: Measuring Technological 
Advancement and the Stages of Development // The Global Competitiveness Report 2001–2002. 
– New York: Oxford University Press for the World Economic Forum, 2001. 
5 Porter M., Delgado M., Ketels C. and S. Stern. “Moving to a New Global Competitiveness 
Index. The Global Competitiveness Report 2008-2009”. – Geneva, Switzerland: World Economic 
Forum, 2008. 
6 Sala-i-Martin X., Artadi E. V. The Global Competitiveness Index. // The Global Competitive-
ness Report 2004–2005. – Hampshire: Palgrave Macmillan, 2004. 
7 International Institute for Management Development. World Competitiveness Yearbook 2009. – 
Lausanne, Switzerland: IMD, 2009. 
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329 критеріїв для оцінки. Окрім результатів загальної оцінки конкурентоспро-
можності країн було використано дані Стрес-тесту для порівняння прогнозу роз-
витку конкурентоспроможності. 

Також для порівняння країн були використані результати розрахунку Індексу 
бізнесової конкурентоспроможності та Звіт щодо легкості ведення бізнесу1.  

Згідно з Індексом глобальної конкурентоспроможності, у 2009-2010 рр. Укра-
їна значно погрішила свої позиції, опустившись у рейтингу на 10 сходинок порі-
вняно з рівнем 2008-2009 рр. і, таким чином, опинилася на 82 місці (19 позицій 
позаду Росії). Відсутність прогресу в пріоритетних сферах стало основною при-
чиною такого зниження. Основні реформи необхідні стосовно складової «Осно-
вні вимоги», що відповідає сучасному рівню розвитку України. З-поміж іншого 
було виявлено низький рівень розвитку приватних та громадських установ та 
надзвичайно низький рівень макроекономічної стабільності. 

Очевидно, що волатильність глобального фінансового ринку, рецесія в осно-
вних галузях економіки, зниження обсягів зовнішньої торгівлі негативно позна-
чаться на розвитку та конкурентоспроможності України. Водночас в сучасних 
нестабільних умовах важливо зберегти конкурентне середовище, яке допомогло 
б національній економіці протистояти численним зовнішнім шокам і, таким чи-
ном, забезпечило майбутній економічний розвиток. 

У глобальній кризі довіри та ліквідності суттєво зростає конкуренція за фі-
нансові ресурси, тож ті країни, що пропонуватимуть найбільш сприятливі умови 
для іноземного капіталу, зможуть пережити кризу з найменшою шкодою. 

Згідно зі складовими Індексу глобальної конкурентоспроможності у 2007-
2008 та 2009-2010 рр. у Росії були відчутні конкурентні переваги порівняно з 
Україною щодо макроекономічної стабільності та розміру ринку. Так, згідно зі 
звітом 2009-2010 рр. Росія була на 70 позицій попереду України при оцінці мак-
роекономічної стабільності та на 22 позиції попереду при оцінці розміру ринку. 

Натомість Україна мала конкурентні переваги щодо Росії у 2009-2010 рр. 
стосовно розвитку фінансового ринку (хоча слід відмітити, що оцінки за цієї 
складовою були низькими для обох країн), удосконалення бізнесу та рівня вищої 
освіти й навчання. Порівняно з Росією, Україна має більш гнучкий ринок праці, а 
також більш освічених та кваліфікованих працівників. Також було відмічено 
досить високий інноваційний потенціал України завдяки закладенню основ для 
розвитку високотехнологічної продукції. 

Для досягнення кращих конкурентних переваг, необхідним є забезпечення 
політичної та макроекономічної стабільності, подальший розвиток, необхідний у 
сфері ефективності споживчого ринку, та вдосконалення фінансового ринку. 

З метою збільшення притоку іноземних інвестицій і поліпшення інфраструк-
тури важливо спростити умови входу приватного капіталу на ринок, а також 
роботи на ньому. Зокрема, це стосується спрощення оподаткування, процедур 
відкриття і закриття бізнесу. Важливим є зниження податкового тиску та спро-
щення процедури сплати податків. 

                                                                 
1 Djankov S., Darshini M., McLiesh С., Ramalho R. Doing Business Indicators: Why Aggregate, 
and How to Do It. – Washington DC: World Bank, 2005. 
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Бугулов В.М., к.е.н., проф. кафедри міжнародних фінансів,  
Бугулова Т.В., магістр кібернетики, здобувач, УДУФМТ 

ЯКІСНА НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА – НЕОБХІДНА УМОВА  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПОДОЛАННЯ  

НАСЛІДКІВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 
Стан світової економіки на початку ХХІ століття характеризується глобалі-

заційними процесами та кризовими явищами насамперед у фінансовій сфері. 
Кризові явища виникли у розвинутих країнах, зокрема, у США, та внаслідок 
глобалізації міжнародного економічного середовища переносяться в інші країни 
світу. 

Криза у фінансовій сфері проявилася у зміні ліквідності банківської системи 
внаслідок значного уповільнення швидкості обігу грошей в економічній системі 
країн. Це уповільнення було зумовлено інтенсивним розвитком в останні десяти-
ліття довгострокового кредитування, у тому числі іпотечного, а також порушен-
ня строків повернення кредитів. У свою чергу, це порушення строків виникло 
через перенесення виробництв із розвинутих країн в інші країни, в яких значно 
нижча вартість робочої сили та природних ресурсів. 

Для підвищення ліквідності банківської сфери та, на цій основі, подолання 
кризових явищ центральні банки розвинутих країн, насамперед США, здійснили 
масштабні емісії власних валют. Нові емісійні гроші були спрямовані у банківсь-
ку сферу шляхом придбання державою значних пакетів акцій та інших цінних 
паперів комерційних банків. Одночасно має місце процес істотного скорочення 
обсягів кредитування, у тому числі довгострокового. Внаслідок цього слід очіку-
вати прискорення швидкості обігу грошей в економічній системі розвинутих 
держав та встановлення його на докризовому рівні. 

Значна первинна емісія грошей, яка була здійснена, та повернення швидкості 
обігу грошей на докризовий рівень призведе до перенасичення товарного ринку 
розвинутих країн грошовою масою. Одночасно має місце спад ВВП, що призведе 
до скорочення товарної маси на їх ринках. Ці обставини неминуче викличуть 
зростання цін й інфляційні процеси в цих країнах. «Нові гроші» розвинутих кра-
їн, та насамперед долари США, хлинуть в інші країни світу. Вигідніше буде ску-
повувати цінності, у тому числі нерухомість, земельні та природні ресурси за 
кордоном. 

Значні інфляційні процеси, які слід очікувати у розвинутих країнах, а також 
значні грошові потоки за їх межі призведуть до підвищення присутності їх валют 
на фінансових ринках інших країн. Враховуючи, що в основі курсоутворення 
лежить співвідношення купівельної спроможності валют, що обмінюються, вка-
зані процеси спричинять зростання курсів національних валют приймаючих 
держав. Але поки це станеться, власники валют розвинутих країн одержать мож-
ливість скуповувати цінності приймаючих держав, обмінюючи свої валюти на 
валюти цих країн за попереднім заниженим курсом. Ситуація погіршується ще й 
тим, що вже в даний час курси національних валют розвинутих країн значно 
завищені відносно паритету купівельної спроможності з іншими валютами. Об-
мінявши долари чи євро на гривню, суб’єкти фінансового ринку одержать мож-
ливість придбати в Україні значно більше цінностей (у 1,5-2,5 разу відповідно 
різних груп товарів) порівняно з обсягом, який вони можуть придбати у власних 
країнах за власну національну валюту. 

Ці обставини є викликом сьогодення і суттєвою загрозою для економічної 
безпеки України. Запобігання проникненню до нас наслідків кризових явищ та 
шляхів їх подолання з розвинутих країн є одним із найважливіших завдань зміц-
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нення економічної безпеки держави. У зв’язку з цим особливого значення набу-
ває державна валютна політика України щодо захисту національних інтересів. 
При формуванні цієї політики доцільно використовувати досвід розвинутих кра-
їн. Практика функціонування їхніх фінансових ринків свідчить про те, що реаль-
ний курс національних валют цих держав коливається біля паритету купівельної 
спроможності у межах 15%. Відхилення мають місце під впливом сукупності 
тимчасових факторів, які діють на конкретних ринках у певний час. Держави 
проводять валютну політику, яка обмежує коливання курсу навколо купівельної 
спроможності з метою досягнення тактичних цілей, у тому числі стимулювання 
національної економіки та притоку капіталу.  

Виходячи із викладеного, стратегічною метою валютної політики країн зі 
станом розвитку економіки, подібним Україні, повинно бути досягнення на фі-
нансовому ринку реального курсу, який наближається до паритету купівельної 
спроможності з іноземними валютами. Необхідно постійно розраховувати теоре-
тичний курс гривні до іноземних валют, який відображає співвідношення купі-
вельної спроможності грошових одиниць, що порівнюються, та здійснювати 
заходи по впливу на ринковий курс для підтримки його значення відповідно до 
змін купівельної спроможності (інфляційним процесам) валют розвинутих країн. 

Реалізація запропонованої валютної політики в наших умовах ускладнюється 
ще й наступними обставинами. На фінансових ринках розвинутих країн оберта-
ються вільно конвертовані валюти високої якості. Якість валюти слід визначати 
повнотою виконання нею функцій грошей. На ринках країн, подібних Україні, 
обертаються валюти з різним рівнем конвертованості, що значно впливає на кур-
си, які встановлюються. Часткова конвертованість валюти є наслідком низької 
якості національних грошей окремих держав. Вона спричиняє підвищений попит 
на іноземні повністю конвертовані валюти. Ці обставини у декілька разів змен-
шують курс низькоякісних валют порівняно з паритетом купівельної спромож-
ності іноземних валют. Як наслідок – надприбутки всіх суб’єктів, які володіють 
іноземною валютою і заробляють її, та підвищення витрат імпортерів і спожива-
чів іноземних цінностей. 

Таким чином, для досягнення на фінансовому ринку країни валютного курсу, 
який відповідає паритету купівельної спроможності з іноземними повністю конвер-
тованими валютами, необхідно підвищити якість гривні як національної валюти. 

Експертна оцінка рівня виконання валютами різних країн функцій грошей 
встановила наступні показники якості гривні, долара та євро. 

 
Рівень виконання функцій, % 

Функції грошей 
гривня долар євро 

1. Міра вартості 85 100 100 
2. Засіб обігу 90 100 100 
3. Засіб платежу 85 100 100 
4. Засіб нагромадження 65 95 99 
5. Засіб міжнародних  

розрахунків 
0 100 100 

Середнє значення –  
 якість валюти 65 99 100 

 
Показники, наведені в таблиці, свідчать, що у 15 випадках зі 100 міра вартос-

ті товарів, робіт та послуг в Україні визначається в іноземній валюті, в обігу та 
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платежах іноземна валюта використовується у 10-15% випадків, 35% нагрома-
джень фізичних та юридичних осіб існують в іноземній валюті, а в міжнародних 
розрахунках гривня не використовується взагалі. Ці обставини штучно підви-
щують попит на іноземну валюту, що призводить до значного зростання її курсу 
щодо паритету купівельної спроможності з гривнею. 

Таким чином, для підвищення якості гривні як національної валюти насампе-
ред необхідно підвищити виконання нею функцій нагромадження та надати їй 
можливість виконувати функції засобу платежу в міжнародних розрахунках. 
Цього можна досягнути шляхом забезпечення стабільності функціонування еко-
номіки України та постійного росту ВВП, а також уповільненням інфляційних 
процесів. Напрямки досягнення цих пріоритетів передбачені у Державній про-
грамі економічного та соціального розвитку держави. 

Для України найдоцільніше продовжувати у перспективі підвищення моне-
таризації економіки за рахунок грошової емісії національної валюти, яка мала 
місце у 2000-2008 роках. Емісійні гроші варто використовувати для зростання 
доходів населення та кредитної маси комерційних банків. Це викличе на товар-
них ринках випередження підвищення попиту над пропозицією, що стимулюва-
тиме виробництво. У цих умовах підвищуватиметься і якість гривні, попит на неї 
та курс зростатиме. Мета грошово-кредитної політики – наближення курсу грив-
ні до паритету купівельної спроможності з іноземними повністю конвертовани-
ми валютами буде досягнута. Загроза, що нас «куплять», зникне. 

Література 
1. Белінська Г. В., Кулінський С. В. Досвід нових індустріальних країн Азії щодо ре-

гулювання фінансових ринків у кризових умовах //Фінанси України. – 2010. – №1. 
2. Бугулов В. М. Гривня, долар, євро: перспективи курсового співвідношення // Зов-

нішня торгівля: право та економіка. – УАЗТ. – 2004. – №5. 
3. Бугулов В. М. Світова фінансова криза: причини виникнення – шляхи подолання 

// Збірник матеріалів XI Міжнародної конференції УДУФМТ. – К.: УДУФМТ, 
2008. 

4. Геєць В. Формування і розвиток фінансової кризи 2008-2009 років в Україні // 
Економіка України. – 2010. – №4. 

5. Канаев Е., Курилко А. Юго-восточная Азия в условиях мирового финансово-
экономического кризиса // Мировая экономика и международные отношения. – 
2010. – №2. 

6. Кораблін С. Валютний курс гривні: деякі ефекти та обмеження // Економіка Укра-
їни. – 2010. – №4. 

7. Уманців Ю. Модифікація світової фінансової системи в умовах новітніх викликів 
// Вісник Національного Банку України. – 2010. – №4. 

Щербина С.В., Національна академія  
державного управління при Президентові України 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРА-
ЇНИ 

Поширення тінізації економіки, глибина її вкоріненості у трансформаційних 
суспільствах зумовлює макроекономічні диспропорції та структурні деформації 
суспільно-економічного розвитку, що призводить до різкого зниження ефектив-
ності державної політики. В Україні зростаючі масштаби тіньової економіки є 
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однією із загроз національним інтересам країни та причиною диспропорцій в 
економічній сфері.  

Тіньова економіка, маючи об’єктивний характер, існує в будь-яких економіч-
них системах. Проте в країнах з трансформаційною економікою до яких нале-
жить і Україна, проблема обсягу та динаміки розвитку тіньової економіки, 
набуває особливої гостроти. Адже недооцінка, неврахування обсягу тіньової 
економіки призводять до значних помилок у визначенні макроекономічних пока-
зників, економічних і фінансових пропорцій, а відтак – реалізації економічної 
політики в цілому 

Тінізація істотно впливає не лише на економічну діяльність, а й на соціальні 
процеси, що відбуваються у трансформаційному суспільстві [1]. В умовах рин-
кових перетворень тіньова економічна діяльність притаманна багатьом суб’єктам 
господарювання. Це пояснюється зіткненням новітніх та застарілих прав, правил 
і норм, готовністю суб’єктів підприємницької діяльності діяти в умовах правової 
невизначеності, попри все задовольняючи власні потреби. За таких обставин 
поступово сформувалися неформальні правила, інфраструктура, ставки й тарифи 
на бюрократичні послуги, а відтак – інституціоналізація тіньової економіки. 

Стратегічною метою детінізації економіки є істотне зниження рівня її тініза-
ції шляхом створення сприятливих умов щодо залучення тіньових капіталів до 
легальної економіки та примноження національного багатства. Виведення на 
«світло» тіньових капіталів сприятиме суттєвому збільшенню національного 
інвестиційного потенціалу, матиме значний позитивний ефект для бюджетної 
сфери, слугуватиме зміцненню довгострокової стабільності та зорієнтованості 
національної економіки на розвиток і зростання, сприятиме забезпеченню еко-
номічної безпеки держави. 

Слід зазначити, що сьогодні детінізація економіки входить до стратегічних 
засад державної політики України, але й досі не створено чіткого механізму між-
відомчої координації, ефективного і комплексного використання всіх наявних 
сил і засобів розвідувальних, контррозвідувальних, правоохоронних, контролю-
ючих, фінансових та інших державних органів у вирішенні існуючих проблем. 

Для упередження негативних наслідків доктрини «відкритої економіки», яка 
в українських трансформаційних реаліях призводить до приховування 
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності валютної виручки, експорту вітчи-
зняних товарів за демпінговими цінами, контрабанди. Тому необхідно запрова-
дити механізм державного контролю і регулювання трансформаційних процесів 
в українському суспільстві [2]. 

Подальше обмеження впливу чинників тінізації економіки не може базувати-
ся лише на силових методах, які приносять тимчасовий ефект. Каральні дії, якщо 
вони не підкріплені комплексними заходами щодо створення сприятливого еко-
номічного середовища і поширення правової культури, сьогодні неефективні.  

Максимальне залучення в національну економіку коштів, які можуть бути 
отримані від детінізації економіки та легалізації доходів, прихованих від надмір-
ного оподаткування, у тому числі вивезених за кордон, можливе лише за послі-
довної реалізації державою комплексу заходів щодо: 

– створення умов для легалізації зайнятості; 
– сприяння розвитку банківської системи та забезпечення ефективної дія-

льності фінансових ринків; 
– скорочення рівня монополізації виробництва та розвитку конкурентного 

середовища; 
– підвищення ефективності державного нагляду та контролю за підприєм-

ницькою діяльністю шляхом застосування економічних механізмів май-
нової відповідальності та банкрутства з одночасним обмеженням 
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повноважень державних регулятивних органів щодо адміністративного 
втручання у господарську діяльність підприємств;  

– посилення захисту права власності та майнових прав держави; 
– забезпечення прозорості діяльності органів виконавчої влади; 
– підвищення ефективності системи управління корпоративними правами; 
– правове забезпечення процесу легалізації (амністії) доходів, отриманих 

унаслідок приховування від надмірного оподаткування. 
Реальне обмеження масштабів поширення тіньової економіки може відбутися 

лише за умов гармонізації суспільних відносин на основі усунення суперечнос-
тей економічної моделі, які порушують паритетність розвитку окремих сфер і 
сегментів ринку, пригнічують інтереси суб’єктів господарювання. Зменшення 
витрат, пов’язаних з антирейдерським захистом, призведе до зростання ефектив-
ності легальної економіки, створення паритетних умов для функціонування різ-
номанітних форм бізнесу має підвищити конкурентоспроможність легальної 
економіки і зробить невигідним приховування її результатів. 

Безперечною умовою такого перетворення має бути послаблення фіскально-
го тиску на функціонування легальної економіки. Основне зниження рівня тіньо-
вого сектора має відбуватися у процесі стійкого економічного зростання. 
Зазначене в жодному разі не заперечує потреби постійного вдосконалення пра-
вових механізмів детінізації економіки, проте підкреслює можливість їх ефекти-
вного застосування саме за сприятливих макроекономічних умов. 

Поряд із загальним поліпшенням підприємницького середовища внаслідок 
дерегулювання та зниження фіскального навантаження має бути вжито комплекс 
спеціальних заходів, які стимулюватимуть детінізаційні процеси [3]. Необхідно 
запровадити на певний перехідний період політику амністії щодо тіньового капі-
талу некримінального походження через відкриття йому шляхів для легального 
інвестування. Це потребуватиме прийняття Закону «Про легалізацію коштів, 
отриманих некримінальним шляхом» з відповідним урегулюванням процесу та 
умов легалізації та гарантій непереслідування суб’єктів легалізації. Додатком до 
Закону має стати Програма заходів щодо легалізації тіньового капіталу. Зазначе-
ні документи мають: 

– визнати право усіх суб’єктів господарювання – резидентів України – 
щодо їх незаперечної власності на всі капітали (окрім тих, що були 
отримані за рахунок насильницьких кримінальних злочинів, заборонених 
видів діяльності (торгівля наркотиками, зброєю та ін.)), отримані ними 
до дати початку дії Програми; 

– здійснити чітке розмежування капіталів кримінальних елементів і тіньо-
виків-господарників за прозорими критеріями, а також ураховувати цей 
поділ у відповідних законодавчих і нормативних актах; 

– заохочувати інвестиційне використання коштів, які легалізуються (зок-
рема, шляхом звільнення від будь-якого оподаткування легалізації кош-
тів, які інвестуються); 

– гарантувати, що в разі, якщо кошти, отримані незаконним шляхом, не 
належать до названих вище категорій злочинних дій, держава не здійс-
нюватиме жодних спроб кримінального переслідування власників за 
умови інвестування цих коштів протягом періоду реалізації Програми. 

Формування дієвої стратегії детінізації економіки потребує насамперед ви-
значення основних чинників тінізації. Серед них слід відзначити такі: відсутність 
повноцінного ринкового середовища, недостатність інституційного забезпечення 
економічної політики, низька ефективність управління державною власністю і 
відсутність чітких механізмів захисту прав власників, системні вади податкової 
системи, незбалансованість державної регуляторної політики, недосконалість 
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бюджетної політики, деформація структури зайнятості, недоліки у діяльності 
судової влади, корупція. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ  
ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 

Конкурентоспроможність національної економіки – це вирішальний критерій 
її розвитку. Його слід враховувати при вирішенні проблем лібералізації зовніш-
ньоекономічних зв’язків і рівня відкритості економіки. Головне завдання, яке 
повинна виконати держава щодо своїх товаровиробників і споживачів – якнай-
швидше створити передумови для конкурентного середовища. Без справжньої 
конкуренції на внутрішньому ринку не можна забезпечити ефективний вихід на 
міжнародну арену. 

Економічна наука вважається наукою про рідкісність ресурсів. Споживачі 
конкурують за якісний та дешевий товар, а виробники – за споживачів, які здатні 
оплатити високі ціни, або за ресурси. В цьому розумінні економічна наука може 
також вважатися наукою про конкуренцію. 

Конкуренція може бути визначена як ситуація, в якій дві чи більше сторін 
вступають у конфлікт через те, що їхні цілі повністю або частково взаємови-
ключають одна одну. Одна з форм конкуренції – коли цілі суб’єктів подібні, але 
взаємовиключні (тобто, коли обидві сторони намагаються продати чи придбати 
однаковий продукт). Однак, конкуренція також буде мати місце, коли цілі суб'е-
ктів не є подібними, але взаємовиключні (коли одна сторона намагається придбати 
продукт якомога дешевше, а інша – продати дорожче). 

Конкуренція є не другорядним нюансом, а мотором економічного зростання 
як для економіки, так і для окремої фірми. На мікрорівні конкуренція – це сила, 
яка стимулює компанії до пошуку нових шляхів досягнення менших витрат ви-
робництва, або отримання більшого випуску при таких самих витратах. На мак-
рорівні конкуренція забезпечує лише компанії, які найкраще виживають в 
умовах постійної боротьби та удосконалення використання ресурсів. 

Для окремої компанії конкуренція та конкурентоспроможність є суттєво не-
обхідними для виживання та досягнення цілей компанії. 

У сучасній світовій економічній системі значно посилилась дія тих факторів, 
які ведуть до інтенсифікації міжнародної конкуренції та глобалізації виробництва. 
Протягом останніх років значні розбіжності, які існували між країнами до сере-
дини XX ст., почали поступово зменшуватися. Основними причинами вважають: 
посилення подібності інфраструктури: поширення сучасних технологій, каналів 
розподілу, принципів маркетингу як довгострокової тенденції; збільшення кількос-
ті продуктів та торговельних найменувань, доступних у різних частинах світу, що є 
прикладом збільшення подібності потреб у споживачів у різних країнах. Великі 
мережі роздрібної торгівлі, телереклама, кредитні картки – ось деякі приклади феноме-
нів, які швидко стали універсальними. 

Крім того, національні ринки капіталу інтегруються у глобальний ринок ка-
піталу, який характеризується надмірними потоками фондів між країнами. Гло-
балізація фінансового ринку посилила короткострокові коливання обмінних 
ресурсів поруч з посиленням дії тих сил, які ведуть до вирівнювання вартості 
капіталу між країнами. Прискорення швидкості проведення операцій та їх обсяги 
на глобальному ринку капіталу призвели до того, що уряди різних країн вже не 
можуть значно впливати на обмінний курс національної валюти, їх спроби захис-
тити національну валюту стають все менш ефективними. 
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Динаміка поліпшення макроекономічної ситуації в Україні нестійка і не має 
під собою належної основи. Про це говориться в повідомленні Національного 
банку України.  

На думку експертів НБУ, такий висновок можна зробити з аналізу основних 
факторів, які призвели до певного поліпшення показників розвитку. Зокрема, 
значною мірою на це вплинуло певне поліпшення ситуації для українських екс-
портерів на зовнішньому ринку (що зберігає ризики в разі можливої другої хвилі 
світового кризи), а також зростання виробництва в сільському господарстві, який 
пов'язаний зі збором другий рік поспіль значного обсягу врожаю.  

Крім того, зазначають в НБУ, слід брати до уваги статистичні ефекти низької 
бази порівняння 2008 року. Разом з тим, внутрішні фактори відновлення еконо-
мічного зростання до сих пір залишаються досить слабкими, у т.ч. із-за повіль-
ного здійснення структурних реформ в економіці. Свідченням цього є низька 
інвестиційна активність суб'єктів господарювання, показники якої протягом року 
мали тенденцію до погіршення. Обсяг інвестицій в основний капітал за 9 місяців 
2009 року порівняно з відповідним періодом 2008 року зменшився на 43,7%, тоді 
як за перше півріччя – на 43,3%, а за перший квартал – на 39,5%.  

У НБУ також зазначають, що, не дивлячись на певне поліпшення зовнішньо-
го попиту та цінової конкурентоспроможності (внаслідок девальвації гривні), 
основні експортоорієнтовані галузі – металургія і машинобудування за підсум-
ками 2009 року все ще демонструють істотне падіння – на 26,6% і 45,1% відпові-
дно. Єдиної галуззю, яка у 2009 році демонструвала позитивну динаміку, було 
сільське господарство. Завдяки високому врожаю зернових культур (найвищий 
показник з 1991 року, за винятком рекордного 2008 року) обсяги виробництва 
продукції сільського господарства збільшилися на 0,1% в порівнянні з 2008 ро-
ком. 

Потенціал соціально-економічної системи – поняття відносне і вимірюється 
для країни в регіональному розрізі за багатовимірним динамічним критерієм, 
який інтегрує природно-ресурсні, економічні, соціальні, політичні та інші чин-
ники. Потенціал системи – це її здатність досягти поставленої мети за наявних 
ресурсів і умов їх використання, тобто це рівень ефективності використання об-
межених ресурсів. 

З таких позицій і слід розглядати експортний потенціал. Його визначають як 
обсяг благ, які національна економіка може виробити та реалізувати за своїми 
межами. Експортний потенціал країн – це також здатність національної економі-
ки відтворювати свої конкурентні переваги на світогосподарській арені. 

Досвід розвинених країн свідчить, що соціально-економічна система здатна 
відтворювати в значних масштабах сталі конкурентні переваги. У розвинених 
країнах необхідність підтримання значної конкурентоспроможності покликала 
до життя новий тип господарського розвитку, при якому відносна рівновага га-
лузевих і технологічних структур змінилася на постійну, динамічно послідовну 
реструктуризацію господарства. 

При цьому слід враховувати істотне скорочення життєвого циклу продуктів, 
технологій. Іноді розвинені країни роблять це свідомо: ледь застарілу технологію 
передають іншим державам, а в себе розвивають нову. Це забезпечує відтворен-
ня конкурентних переваг на світогосподарській арені. 

Експортна орієнтація економіки та лібералізація зовнішньоекономічних 
зв’язків потребують визначення існуючих і потенціальних переваг українських 
товаровиробників. Україна має всі можливості значно збільшити експорт проду-
кції хімічної та нафтохімічної промисловості: аміаку, оксидів металів, казеїну, 
ефіру, кислот, силікатів тощо.  

Найважливішими завданнями державної політики у цьому напрямі є: 
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– всебічне забезпечення сприятливих умов для виходу України на світові 
ринки, підтримка вітчизняних експортерів, розробників імпортозаміню-
ючих товарів і виробників конкурентоспроможної продукції; 

– створення ефективної банківської та гнучкої кредитної систем, гаранту-
вання прав власників валютних коштів та їх вільного використання. 

Важливим питанням конкурентоспроможності національної економіки є змі-
цнення економічної безпеки України, що вимагає системної інтеграції науково-
технічної сфери в процеси економічного, соціального, екологічного та інститу-
ційного розвитку суспільства. Така інтеграція на інноваційній основі є єдино 
можливою для зміцнення позицій в умовах вичерпання природних ресурсів та 
посилення міжнародної конкуренції. Тим паче, що підвищення ефективності 
системи державного регулювання взаємовідносин суб’єктів науки та виробницт-
ва дозволяє оптимізувати розвиток інноваційних процесів в різних сферах суспі-
льної діяльності в рамках соціально-економічного розвитку країни і відповідно 
досягти якіснішого рівня економічної безпеки держави. 

Тонких О.Г., ст. викл.  
Київського економічного інституту менеджменту 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖ-
НОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 

Конкурентоспроможність продукції і конкурентоспроможність фірми-
виробника продукції відносяться поміж собою як частина і ціле. Можливість 
компанії конкурувати на визначеному і міжнародному товарному ринку безпосе-
редньо залежить від конкурентоспроможності товару і системи економічних 
важелів діяльності фірми, надаючи перевагу підприємствам в умовах конкурент-
ної боротьби. 

Для забезпечення гідного рівня конкурентоспроможності підприємств у між-
народному бізнесі потрібно розвивати і вдосконалювати організацію та управ-
ління, за допомогою інноваційних методів, персоналом, підприємством, і як 
наслідок це буде відображатись на продукції. Ці складові надають можливість 
оцінити ступінь відповідності об`єкту певним вимогам споживача. Нараховуєть-
ся близько 10-ти різноманітних параметрів, які повинні знаходитися в полі зору 
керівництва міжнародного підприємства, як найважливіші об`єкти управління. 
Разом з тим, задаючись параметрами конкурентоспроможності для того або ін-
шого об`єкту, необхідно постійно турбуватися про створення належних умов, які 
забезпечують досягнення потрібних параметрів конкурентоспроможності в між-
народному бізнесі. 

Умови зовнішнього ринку (обставини, від яких будь-що залежить) виступа-
ють другою важливою складовою категорією конкурентоспроможності. Вони 
охоплюють широкий спектр технічних, технологічних, організаційних, економі-
чних, соціальних, кадрових, правових, ідеологічних відносин, які складаються в 
процесі функціонування господарського механізму підприємства. 

Ефективний вплив цих умов на досягнення відповідних параметрів конку-
рентоспроможності залежить, як від персоналу підприємства, так і від зовніш-
нього середовища – впливу господарських механізмів галузі, регіону, світових 
зв`язків. Таких умов (найбільш важливих), нараховується біля 60. Створення всіх 
необхідних умов для досягнення конкурентоспроможності об`єктів - первинна 
турбота керівництва і всього персоналу підприємства. Наведемо один приклад. 
Американські експерти, зробили дослідження багатьох підприємств, які досягли 
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успіху, прийшли до висновку: історія комерційних успіхів досить специфічна. 
Окрім технологічної новизни розробок, компанії об`єднувала одна важлива об-
ставина. Це – створення організаційних і економічних умов для «вирощування» 
нововведень, цілеспрямоване стимулювання новаторської діяльності у фірмах в 
міжнародному бізнесі. 

Таким чином, параметри та умови конкурентоспроможності є найважливі-
шими позиціями для аналізу та практичної діяльності по досягненню конкурен-
тоспроможності персоналу, підприємства, продукції як на внутрішньому, так і на 
зовнішньому ринках. Для досягнення конкурентоспроможності персоналу, під-
приємства, продукції необхідно: провести чітке закріплення параметрів та умов 
конкурентоспроможності за відповідними підрозділами і спеціалістами міжна-
родного підприємства; встановити вагоме заохочення за їх досягнення; створити 
в усіх підрозділах організації групи забезпечення конкурентоспроможності пер-
соналу, підприємства, продукції і діючу систему винагороди за ефективні пропо-
зиції. 

Поняття конкурентоспроможності підприємства у міжнародному бізнесі міс-
тить у собі великий комплекс економічних характеристик, визначаючих поло-
ження фірми на галузевому ринку (національному або світовому). Цей комплекс 
може містити характеристики товару, які визначаються сферою виробництва, а 
також фактори, які формують у цілому економічні умови виробництва і збуту 
товарів фірми. 

Неабияку роль у визначенні конкурентоспроможності продукції на зовніш-
ньому ринку відіграє система стандартизації і якості продукції і послуг. Для за-
безпечення конкурентоспроможності підприємств у міжнародному бізнесі та 
збільшення обсягу торгівельних операцій наша держава та окремі галузі повинні 
розробити сучасні системи стандартизації, вимірювань, випробувань та контро-
лю якості, які є складовою технічної інфраструктури та необхідність забезпечен-
ня відповідності цих систем міжнародним системам стандартів і норм 
регулювання товарів та послуг, які є предметом торгівлі та обміну. Якщо спожи-
вачі не можуть легко розрізнити товари та послуги різної якості, вироблені різ-
ними фірмами, то у разі низької якості товару одного виробника збитків можуть 
зазнати всі виробники подібного товару, а у крайньому випадку це може привес-
ти до закриття цілих ринків. Сертифікація продукції на відповідність стандартам 
якості особливо важлива для країн з репутацією виробників продукції низької 
якості. У цьому зв’язку життєво важливою стала проблема забезпечення відпові-
дності українських товарів та послуг міжнародним стандартам. Узгодження 
українських стандартів з світовими є одним з впливових інструментів закріплен-
ня і сталого розвитку вітчизняних підприємств у міжнародному бізнесі. 

Стукач Т.М., к.е.н., ст. н. сп., доцент кафедри  
міжнародного менеджменту та маркетингу,  

Кришталь І.Г., м.н.сп. відділу наукових программ, УДУФМТ 

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА КРАЇНИ  
В ГЛОБАЛЬНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ 

На початку ХХІ століття проблема продовольчої безпеки набуває нового змі-
сту. У всіх країнах світу спостерігається зростання цін на продовольчі товари, 
збільшення кількості людей, які страждають від нестачі продовольства ( а це вже 
100 млн. чоловік), посилення в ряді країн Азії та Африки соціальної напруги 
серед найбідніших верств населення, зниження продовольчих запасів. Напри-
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клад, в одному з провідних експортерів продовольства – Сполучених Штатах 
Америки – на початку 2008 року запаси зернових (які визначають, до речі, рівень 
продовольчої безпеки країни) досягли найнижчого за останні 60 років рівня. 

В зв’язку з цим, посилення процесів аграрної глобалізації призводить до не-
обхідності ефективного використання продовольчих ресурсів країн світу і, в 
першу чергу, країн, що мають значний потенціал агропромислового комплексу, 
до яких відноситься і Україна. 

В умовах світової продовольчої кризи аграрний сектор України показав по-
зитивну динаміку зростання. 

Тільки за січень-вересень 2009 року виробництво сільськогосподарської про-
дукції в усіх категоріях господарств в порівнянні з відповідним періодом 2008 
року зросло на 3,3%. За цей період обсяги виробництва продукції рослинництва 
зросли на 3,4%, у тваринництві – відповідно на 3,2%. При цьому спостерігається 
збільшення показників виробництва продукції сільського господарства у сільсь-
когосподарських підприємствах в порівнянні із господарствами населення.  

Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції позначилося і на 
збільшенні обсягів реалізації цієї продукції. Так, за січень-вересень 2009 р. порі-
вняно з аналогічним періодом минулого року цей показник збільшився на 32%, у 
тому числі продукції рослинництва на 60%, продукції тваринництва - на 7%. 

Як і в попередні роки, підприємства з виробництва харчових продуктів, напо-
їв та тютюнових виробів зосередили найбільші обсяги іноземних інвестицій. 

У структурі українського експорту збільшується частка зернових культур, 
жирів та олій тваринного або рослинного походження, що передбачає подальше 
розширення присутності України на міжнародних ринках продовольства. 

Забезпечення продовольчої безпеки на національному рівні вимагає підви-
щення ефективності сільськогосподарського виробництва, кількості та якості 
продукції, що виробляється, покращення раціону харчування населення, раціо-
нальної експортної спеціалізації галузей рослинництва та тваринництва, участі 
країни в міжнародному обміні продуктами аграрної праці. 

В умовах не вирішеної світової продовольчої проблеми активно розвивається 
біопаливна промисловість в країнах Європейського Співтовариства (Франція, 
Великобританія, Іспанія), Сполучених Штатах, Бразилії, Індії, Китаї та ін., що 
висуває на порядок денний забезпечення промисловості сільськогосподарською 
сировиною (кукурудза, соєві боби, цукрова тростина, жито, цукровий буряк, 
пшениця, ячмінь та ін.).  

Наявність значного аграрного сировинного потенціалу в Україні може при-
звести до збільшення обсягів виробництва сільгосппродукції саме для викорис-
тання в процесі виробництва біопалива. Україна не повинна стати полігоном для 
вирощування біопаливної сировини. Тому необхідна розробка національної про-
грами розвитку біопаливної промисловості в країні. 

Вирішення продовольчої проблеми в постіндустріальну епоху передбачає 
зміни принципів державної політики в сфері агропромислового комплексу на 
національному та регіональному рівнях. Продовольчу безпеку на національному 
рівні потрібно розглядати в комплексі та єдності з забезпеченням глобальної 
продовольчої безпеки. При цьому необхідна більш активна роль міжнародних 
економічних організацій, таких як Продовольча і сільськогосподарська організа-
ція (ФАО), Всесвітня продовольча програма, а також Світова організація торгівлі 
щодо захисту інтересів агровиробників не тільки економічно розвинених країн, 
але і країн, що розвиваються. 
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ЛОГІСТИКА: ПЕРЕОБЛІК РЕЗЕРВІВ 
Зміни, які відбуваються в даний час в економіці, накладають свій відбиток на 

внутрішні бізнес-процеси компаній. Перетворення в галузі логістики є дзеркаль-
ним відбиттям тих антикризових рішень, які реалізуються на підприємстві та в 
державі.  

Актуальність статті полягає в тому, що на сьогодні дуже корисно здійснюва-
ти аналіз змін умов ситуації, яка пов’язана з розвитком світової економічної кри-
зи, та знаходити шляхи швидкого реагування на них, з метою досягнення 
більшого економічного ефекту з найменшими втратами. 

Метою написання цієї статті є розгляд логістичного підходу до можливих 
шляхів оптимізації організації виробництва та збереження в умовах економічної 
кризи.  

Не секрет, що час перед кризою характеризувався бурхливим зростанням 
економіки. Сприятливий ґрунт для екстенсивного розвитку дозволяв компаніям 
розширювати сфери свого впливу – збільшувати свої річні обороти у 2–3 рази, 
удосконалювати сервісну систему, запускати нові проекти, розширювати та змі-
нювати асортиментні лінійки. Тоді роль логістики зводилася, насамперед, до 
забезпечення цього росту. Відповідно, на витрати мало хто звертав увагу. 

У даний час в цілому перед підрозділами логістики залишилися ті ж самі за-
вдання: безперебійне та своєчасне забезпечення клієнтів і замовників матеріаль-
ними ресурсами. Але в умовах економічної ситуації, що зазнала змін, на ринку 
відбувається загострення конкурентних відносин, більш твердою стає боротьба 
за «виживання». Як наслідок, зростає значення завдань щодо оптимізації витрат 
компаній. А оскільки це є ключовою умовою для логістики, відповідно, набуває 
більшої значущості і її роль. Мова йде про такі процеси, як зниження логістич-
них витрат, пошук і впровадження рішень, що дозволяють реалізувати нові кон-
курентні переваги, а також більш оперативна реакція на зміни навколишнього 
середовища, для чого необхідно будувати більш чутливі ланцюжки зворотного 
зв'язку ринку послуг з клієнтами та постачальниками.  

Одним з основних завдань логістики є оптимізація товарного запасу. Під цим 
мається на увазі скорочення залишків на складі, виведення з продажу неліквід-
них товарів, підвищення оборотності продукції, тверде планування поставок на 
основі статистики збуту з урахуванням нерівномірності попиту та сезонності, 
зниження норм страхового запасу. Виходячи з того, що кожний квадратний метр 
складської площі має певну вартість, дані заходи приводять до значного змен-
шення витрат.  

У першу чергу це стосується компаній, які орендують приміщення. Як при-
клад, на одному підприємстві, де була введена система адресного зберігання, це 
відразу ж дозволило підвищити ефективність процесу складування товару на 
20%. 

Другим етапом проекту зі зниження витрат на логістику є запуск нових 
складів безпосередньо на виробничих майданчиках. При цьому треба спланувати 
впровадження системи автоматизації WMS (Warehouse Management System).  
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Треба зауважити, що неправильна оцінка потреб у площах, які оснащені тех-
нікою та складським устаткуванням, призводить до додаткових витрат. До них 
призводить як надлишок по цих показниках, так і їх нестача. Чим більш якісно 
налагоджена система, тим менше додаткових витрат виникає при експлуатації 
складу.  

Ще один крок на шляху оптимізації товарного запасу – це перегляд підходів 
до закупівель. Зокрема, мова йде про скорочення кількості постачальників – кон-
солідації поставок.  

Відомо, що ціни залежать від обсягів закупівель. Відповідно, при їх загаль-
ному скороченні вигідніше закуповувати все в одному місці, одержуючи додат-
кові знижки за багатоасортиментні та оптові замовлення. 

Консолідація потрібна не тільки в закупівлі, але й на транспорті. Напівпоро-
жні машини відправляти не ефективно, тому перед фахівцями постає завдання 
знайти попутні вантажі. Вигідніше всього це зробити власними ресурсами, а не 
доручати транспортній компанії.  

У свою чергу при переміщенні одного продукту можна мати зовсім різні 
транспортні витрати в перерахуванні на одиницю продукції. У цій ситуації ви-
грає той виробник, у якого витрати менше.  

При цьому уніфікація варіантів доставки призводить до їх збільшення. І, на-
впаки, деталізований підхід до підбору способів транспортування, оптимального 
обсягу партії, а також постачальника послуг, дозволяє робити реальне зниження 
витрат. 

Для багатьох компаній великі резерви економії дає оптимізація платежів аут-
сорсерам: транспортним перевізникам, операторам, які здійснюють обробку залі-
зничних вагонів, та надають складські послуги.  

У даний час на залізничному транспорті однією з компаній разом із провай-
дером проведений новий пошук залізничних станцій і митних брокерів. Завдяки 
цьому вартість комплексних послуг зменшилася на 40%, а проведений серед 
міжнародних перевізників тендер дозволив знизити ставки на 20%. 

Можна виділити ще один вагомий напрямок для оптимізації. У період кризи 
виробництво перебуває під більшим тиском, ніж безпосередньо логістика. Спів-
робітництво цих двох підрозділів може допомогти оптимізувати завантаженість 
потужностей підприємства, знизити негативний ефект від сезонності попиту в 
контексті поточної економічної ситуації. 

Криза самий підходящий час для того, щоб переосмислити внутрішні логіс-
тичні процеси. Для виконання цього завдання пропонується наступна методика:  

1) поетапно та функціонально описати основні й допоміжні ланцюжки тех-
нологічного процесу;  

2) детально розібрати кожний блок (хто відповідає за його виконання, які 
дії або інформація попереджують дію/операцію і який результат на ви-
ході);  

3) на підставі аналізу виявити ланки технологічного ланцюжка, які не пра-
цюють або працюють зі збоями;  

4) ухвалити рішення щодо виправлення кожного блоку (ланки) і його сти-
ковку в рамках загального ланцюжка;  

5) оцінити роботу персоналу (може виявитися, що виконання деяких блоків 
дублюється різними функціональними одиницями).  

У результаті практичного впровадження цієї схеми спрощуються та вимага-
ють менших працезатрат багато процесів, виявляються й виключаються випадки 
змішування функцій. Формується система нормативів і чіткий регламент вико-
нання всіх робіт у рамках технологічного процесу. І, як наслідок, підвищується 
ефективність праці в цілому. 
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Ще один результат аналізу технологічного ланцюжка – розуміння того, що 
для нормального його функціонування потрібні кваліфіковані кадри. Таким чи-
ном, перегляд бізнес-процесів веде до оптимізації штатної структури відділу 
логістики.  

У першу чергу скорочуються позиції некваліфікованих працівників. Тобто ті, 
які дозволяють зробити зменшення штату без втрати якості роботи. Усіх ключо-
вих співробітників компанії зберігають. Серед них – керівники середньої та ма-
лої ланки, кваліфіковані робітники. При цьому, основним орієнтиром є динаміка 
процесів виробництва і реалізації кінцевого продукту. 

Зараз у галузі звільняють або співробітників, які потрапили під удар через 
зниження випуску продукції, або ще тих, кого набирали бездумно. Не секрет, що 
у деяких компаній штат був роздутий. Проводиться загальний аналіз бізнесу і 
там, де низька ефективність. 

В цей час користуються перевагою досвідчені професіонали та фахівці-
універсали. Так, якщо раніше кожним напрямком (автомобільні, залізничні і 
авіаперевезення) займалась одна людина, то сьогодні з метою оптимізації штат-
ної структури одному фахівцю доручають працювати за декількох. Також керів-
ництво може покласти на нього ведення складських операцій. 

Відповідно, під скорочення потрапляють вузькопрофільні співробітники, які 
мають невеликий стаж роботи, а також технічний і допоміжний персонал (асис-
тенти й помічники), який відповідає за контроль проходження інформації та під-
готовку документів. Зараз ці функції доводиться виконувати безпосередньо 
самим менеджерам по закупках, митному оформленню та ін. 

Як і до кризи, потрібними залишаються директори з логістики і керівники 
відділів. В економічній ситуації, що склалася, деякі компанії прагнуть замінити 
наявний управлінський склад. При цьому підбирають більш сильних фахівців, 
що перебувають у пошуку роботи й тому згодних працювати за меншу винаго-
роду, ніж та, яку вони мали на попередньому місці.  

При цьому зміна бізнес-процесів спричиняє відповідні перетворення в штат-
ному розписі. Зокрема, одна з компаній через скорочення обсягів виробництва 
замість дорогого директора з логістики вирішила найняти керівника транспорт-
ного відділу. 

За даними рекрутерів, дохід менеджерів, у порівнянні з минулим роком, зни-
зився на 15-20% за рахунок скорочення заробітної плати, бонусів і складових 
соціального пакету.  

Згідно даних дослідження, компанії пропонують директорам з логістики бли-
зько 20000 грн., фахівцям з митного оформлення – 6000–8000 грн.  

Потреба кандидатів на посади з логістики з жовтня 2009 р. до лютого 2010 р. 
скоротилася в 1,5–2 рази. Проте, з березня 2010 р. спостерігається збільшення 
попиту. Літо – сезон логістики. Незважаючи на прогнози чергової хвилі скоро-
чень, очікується ще більше зростання попиту на фахівців даної галузі. 

Мержа Н.В., доцент,  
Турлік’ян Т.Є., студентка, УДУФМТ 

ПРОБЛЕМА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Постановка проблеми. В умовах ринкової трансформації економіки виникли 
і продовжують існувати три основних блоки загроз економічній безпеці: вироб-
ничо-ресурсні, соціальні та зовнішньоекономічні. Не останнє місце посідає і 
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забезпечення енергетичної безпеки, рівень якої визначається спроможністю па-
ливно-енергетичного комплексу (ПЕК) забезпечувати країну енергоресурсами в 
умовах як сталого розвитку, так і надзвичайних та особливих станів держави.  

Останнім часом можна спостерігати особливе загострення газової проблеми. 
Сучасний стан газового сектора України характеризується надвисокою залежніс-
тю від імпорту природного газу. Так, імпортна залежність від природного газу 
складає понад 70% (у 2007р. частка газу у структурі споживання первинної енер-
гії склала 41% (у світі в цілому – 21%, у країнах ЄС – 24%), що є одним із най-
вищих показників серед усіх країн світу) [1]. Важливим проблемою у даному 
питанні є залежність України від Росії за поставками природного газу. Як зазна-
чає В.В. Циганов, «постачання енергоносіїв шляхом імпорту є надійним тільки 
тоді, коли здійснюється з трьох джерел, щоб уникнути наслідків, які призводять 
до виникнення загроз національної безпеки, які виникають при монопольному 
підвищенні цін на енергоносії, або введенні обмеження постачання, зменшення 
обсягів поставок, – тобто фактичної залежності від держави-експортера» [2]. 
Хоча такі відносини не набули пріоритетності між Україною та Росією, проте все 
більшого оберту в них набирають небажані тенденції, які можуть загрожувати 
енергетичній безпеці України і, як наслідок, ускладненню міжнародних зв’язків з 
сусідньою державою.  

Виклад основного матеріалу. Отже, як бачимо, проблема газової політики 
України існує і у світлі останніх політичних події посідає одне з перших місць по 
нагальності вирішення. Деякі політики та науковці навіть використовують по-
няття «газова війна з РФ» [3]. Загалом, більшість як українських, так і європей-
ських експертів в один голос твердять, що гіпотезу щодо енергетичного шантажу 
з боку Росії слід відкинути, оскільки залежність є взаємною. Провідний експерт 
енергетичних програм Центру Разумкова В.Омельченко вважає, що Україна є 
енергозалежною державою дещо опосередковано: «Якщо говорити, наприклад, 
про природний газ, то так, ми залежні від одного джерела – Росії – практично на 
70%. Однак, і Росія залежить від України по транзиту газу до ЄС приблизно на 
таку ж відсоткову частку» [4]. 

Як бачимо, коментар досить переконливий та райдужний, але, на мою думку, 
прогнози не такі оптимістичні, як хотілося б, особливо з огляду останніх місяців, 
коли російський «Газпром» досить чітко дав зрозуміти: або Україні доведеться 
погодитися з нинішніми тарифами за газ (330 дол. за тисячу кубометрів, що, до 
речі, порівняно з європейськими (210-230 дол. за тисячу кубометрів) цінами є 
досить завищеною цифрою), або отримати блакитне паливо за дещо дешевшими 
тарифами, але з деяким поступками російській стороні. Не так давно в українсь-
ких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія буде відстоювати політику збіль-
шення обсягів закупок газу Україною та закачування його надлишку до 
підземних сховищ і дещо знизить ціну газу для України за таких домовленостей 
[5]. Звичайно, можна стверджувати, що надлишковий газ нам ще знадобиться, 
наприклад, у наступному році, коли промисловість підніметься з колін. Але про-
блема не в тому, що нам робити з надлишковим блакитним паливом, а в самій 
домовленості, яку, по суті, нам продиктувала російська сторона («голова прав-
ління «Газпрому» Олексій Міллер під час зустрічі з прем'єр-міністром України 
М.Азаровим заявив, що ціна на газ для України буде залежати, у тому числі, і від 
об'ємів газу, що купується» [5]). 

Для того, щоб в майбутньому не з'являлося подібних «порад» та, відповідно, 
загроз енергетичній безпеці України, необхідно шукати не політичні та економі-
чні поступки, а поступово переходити на європейський рівень тарифів та ефек-
тивну політику зміцнення свого ПЕК. В.Омельченко, наприклад, підкреслив, що 
Україна повинна отримати еквівалентні ціни з тими компаніями, які мають конт-
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ракти з «Газпромом»: «Ми не повинні мати ніяких політичних зобов'язань перед 
Росією, і це саме той шлях, по якому має йти Україна» [6]. 

До факторів, які на даний час найбільшою мірою загрожують енергетичній 
та, відповідно, економічній безпеці України відносять наднормативну зноше-
ність усіх основних фондів та інфраструктури країни, у тому числі ПЕК (особли-
во ТЕС); т.зв. «газова війна» з РФ і відсутність не тільки компетентної програми, 
а й навіть адекватної політики щодо виходу із цієї складної ситуації; брак влас-
них інвестиційних коштів і відсутність сприятливих умов для іноземних інвесто-
рів в Україні. 

Щодо покращання інвестиційного клімату енергетичної і, відповідно, газо-
вої сфери України можна запропонувати наступні заходи:  

– вдосконалення та стабілізація законодавчої бази, а саме – налагодження 
узгодженості в положеннях головних законодавчих актів, що регулюють 
сектор нафти і газу (Кодекс України «Про надра», Закон України «Про 
нафту і газ», відповідні документи Кабінету Міністрів України); 

– запровадження регулярних конкурсів з надання ліцензій на пошуково-
розвідувальні роботи, надаючи інвесторам максимально повний пакет 
необхідної інформації для оцінки запропонованих ділянок; 

– удосконалення у сфері ліцензування доцільно робити в тісному зв’язку з 
лібералізацією ринку газу [7]. 

Ще однією проблемою на шляху покращання українського ПЕК є енергоєм-
ність промислових підприємств. Енергоємність вітчизняної промисловості за-
лишається найбільшою у Європі. Ми використовуємо втричі більше газу для 
виробництва одиниці ВВП, ніж наші найближчі сусіди. Великі обсяги газу спо-
живаються фактично всіма секторами національної економіки, але серед усіх 
категорій споживачів найбільші обсяги газу припали на промисловий сектор – 
34,2 млрд. м3 [1]. Ще у 2005р. В.Ющенко, будучи президентом України, у своє-
му листі-зверненні зауважив, що головною проблемою для України є не дефіцит 
енергоносіїв, а тема енергозбереження. На жаль, українські індустріальні гіганти 
звикли платити за електроенергію копійки, і тому в модернізацію підприємств 
кошти не вкладалися практично роками. Європа ж заощаджує кожний кубометр 
газу, кожен кіловат, кожну копійку [8]. 

Тому необхідно розробити чітку стратегію енергозбереження хоча б на най-
ближчі 50–60 років. Проте варто зазначити, що суттєвого внеску у вирішення 
проблеми енергетичної безпеки шляхом реалізації заходів з енергозбереження 
Україні очікувати не слід ще впродовж найближчих 15–20 років, оскільки такі 
заходи швидко реалізовуватись можуть лише за прямого державного управління 
енерговитрат ними галузями та/або запровадження державного регулювання 
ринковим сектором економіки [3]. 

Ще одним з напрямків покращання ПЕК України є його модернізація шляхом 
масштабного використання нових та поновлюваних джерел енергії. Перші кроки 
до даної цілі вже зроблені прийняттям ЗУ «Про альтернативні джерела енергії», 
Розпорядження КМУ «Про заходи з використання альтернативних джерел енер-
гії» та ін. Не останнє місце посідають і розробки та рекомендації Інституту від-
новлюваної енергетики при НАН України. А от розроблена «Енергетична 
стратегія України на період до 2030 року та подальшу перспективу», на думку 
багатьох експертів, потребує перегляду та покращання хоча б тому, що в ній не 
закладена очевидна світова тенденція неухильного збільшення цін на традиційні 
енергоносії і їх вичерпність. 

Загалом вітчизняні геологи упевнені, що негативних наслідків від різкого 
підвищення цін на природний газ можна уникнути. Вони стверджують, що в 
нашій країні стільки природного газу і нафти, що Україна сама може диктувати 
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світові умови, а не ганьбитися на всю планету. На сьогодні ж газовий баланс 
України виглядає так: Україна щороку отримує 23 мільярди кубометрів блакит-
ного палива як плату за транзит російського газу до Європи, 20 мільярдів складає 
власний річний видобуток і 37 мільярдів кубометрів газу ми купуємо у Туркме-
ністані [8]. Також відомо, що близько 50% запасів природних ресурсів знахо-
дяться на глибині Чорного і Азовського морів. Але проблема в тому, що 
українські компанії не можуть працювати на глибині більше 80 метрів і якщо в 
усьому світі це не проблема, а тільки питання грошей, то в Україні це дуже вели-
ка проблема [9]. Проте деякі економісти мають іншу думку, стверджуючи, що 
кошти є (щороку газотранспортна система України заробляє понад 3 млрд. дол.), 
головне – правильно ними розпоряджатися. Так і в листі-зверненні В.Ющенка 
говорилося: « Бартерні схеми розрахунків за енергоносії працювали на створення 
непрозорих схем і збагачення олігархів. Український бюджет роками недорахо-
вував мільярди доларів. Це гроші, які мали йти на зарплати і пенсії, розвиток 
науки, технологій, кредитування села. Перехід на грошові розрахунки у газовій 
сфері вигідний вітчизняній економіці» [8].  

Висновки. В перехідний період, особливо у зв'язку з розривом економічних 
зв'язків з колишніми республіками СРСР, в Україні гостро постала проблема 
забезпечення енергетичної безпеки. Аналіз даного питання показав, що проблема 
дійсно існує і вимагає негайних та ефективних дій з боку українського уряду 
щодо свого вирішення. І в першу чергу безпека ПЕК залежить не стільки від 
економіки, скільки від дійсного рівня політичної незалежності держави, її стабі-
льності.  

Для відновлення енергетичної безпеки України необхідно заохочувати вітчи-
зняні та іноземні інвестиції у розвиток ПЕК, вдосконалювати нормативно-
правові та економічні відносини між виробниками і споживачами паливно-
енергетичних ресурсів, знаходити та розвивати нові джерела енергопостачання, 
тим самим зменшуючи залежність від імпортних поставок паливно-енергетичних 
ресурсів.  

Головним завданням є розробка і прийняття Закону України «Про засади фу-
нкціонування ринку газу», який має ґрунтуватися на відповідних газових дирек-
тивах ЄС з урахуванням національних особливостей газопостачання. Цей закон 
має стати основою поступового (багатоетапного) реформування газового сектора 
України. 

Література 
1. www.razumkov.org.ua //Газовий ринок в Україні: стан і проблеми. – Центр Разум-

кова. Національна безпека і оборона. - №8, 2008. 
2. http://experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=14016 – В.В.Циганов. 

Енергетична безпека: мрії чи реальність. 
3. http://sd.org.ua/news.php?id=13208 – Оніпко О.Ф., Коробко Б.П., Миханюк В.М. 

Енергетична безпека України: ситуація ускладнюється.  
4. http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=792  
5. http://www.golosua.com/ekonomika/2010/03/25/rosiya-zmusit-ukrayinu-kupuvati-

bilshe-gazu/  
6. http://www.mignews.com.ua/ru/articles/17713.html 
7. www.razumkov.org.ua//Інвестиційний клімат у нафтогазовій галузі України: про-

позиції з покращення. – Центр Разумкова. Національна безпека і оборона. - №8, 
2008. 

8. http://www.president.gov.ua/news/1998.html 
9. http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=1064 



Секція 1. Конкурентоспроможність  
вітчизняної економіки та економічна безпека держави 

 45

Черніна О.В., аспірантка УДУФМТ 

ІННОВАЦІЙНО-КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД  
ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ВІТЧИЗНЯНИХ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Ефективна інтеграція вітчизняної економіки у світову може відбутися лише 

за умови досягнення високого рівня загальної конкурентоспроможності країни, 
конкурентоспроможності її господарюючих суб'єктів, а також конкурентоспро-
можності продукції та послуг, що виробляються останніми, на внутрішньому та 
зовнішньому ринках. Основою сучасної конкурентоспроможності виступають 
інновації – техніко-технологічні, організаційні, структурні, інституціональні, 
саме вони створюють конкурентні переваги і дозволяють країнам, що ними во-
лодіють, посідати гідне місце в суспільно-цивілізаційному розвитку. Отже, клю-
човим завданням економічної політики України є підвищення її 
конкурентоспроможності на інноваційних засадах і створення для цього відпові-
дних умов. Серед чинників формування і підтримання умов конкурентоспромо-
жності є проведення конкурентної політики, адекватної мірі розвине-ності 
економічної системи й такої, що стимулюватиме виникнення перелічених інно-
вацій. Процеси розробки і впровадження того чи іншого виду інновацій тісно 
взаємопов'язані, взаємозалежні та не можуть здійснюватися автономно один від 
одного. Наприклад, відсутність відповідних організаційних чи інституціональ-
них інновацій не спричинить розробку і впровадження техніко-технологічних і 
структурних інновацій і, навпаки, відсутність останніх робить перші два види 
малоефективними. 

Загальновизнано, що малому та середньому бізнесу належить важлива роль у 
забезпеченні сталого економічного зростання, підвищенні інноваційного та екс-
портного потенціалу країни. Підприємства малого та середнього бізнесу, кіль-
кість яких в розвинених ринкових економіках досягає 95%, забезпечують більше 
половини ВВП, дві третини загальної кількості робочих місць, чверть експорту 
та таку ж частку прямих іноземних інвестицій. В умовах інтенсивної глобалізації 
світового господарства провадити ефективну виробничу діяльність та швидко 
реагувати на зміни здатні тільки підприємства малого та середнього бізнесу че-
рез їх гнучкість, динамічність та високі адаптаційні властивості. 

В той же час, процес глобалізації привів до виникнення міжнародних вироб-
ничих ланцюжків, які створюються і контролюються ТНК. До складу таких лан-
цюжків входять підприємства (компанії) не тільки високорозвинених країн, а й 
ряду країн, що розвиваються, які йдуть шляхом наздоганяючого розвитку. Всереди-
ні кожного ланцюжка чітко простежується нова система міжнародного поділу 
праці на базі аутсорсингу: НДДКР, підприємства, що виробляють найскладніші 
наукомісткі компоненти, органи маркетингу і управління всім ланцюжком, а також 
ТНБ (транснаціональні банки, тобто фінансові ресурси) зосереджені у найрозвине-
ніших країнах; на частку підприємств країн, що розвиваються, залишається масо-
ве виробництво стандартизованої або ліцензійної продукції чи технічно менш 
складних компонентів. 

Очевидним є той факт, що, з одного боку, вітчизняні МСП не зможуть конку-
рувати з такими потужними об`єднаннями, а з іншого – при входженні до такого 
виробничого ланцюгу, не варто очікувати істотного технологічного прогресу. 

Отже, з метою забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, 
а саме вітчизняних МСП, в умовах глобалізації, варто запропонувати саме інно-
ваційно-кластерний підхід до процесу розвитку МСП. Кластерні об’єднання, на 
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сьогоднішній день, є однією з найефективніших форм організації інноваційних 
процесів, форм регіонального розвитку, за якої на ринку конкурують вже не 
окремі підприємства, а цілі комплекси, які скорочують свої витрати завдяки спі-
льній технологічній кооперації компаній. Об’єднання у кластери формують спе-
цифічний економічний простір з метою розширення сфери вільної торгівлі, 
вільного переміщення капіталу та людських ресурсів, а отже, виконують функції 
структуроутворюючих елементів глобальної системи. 

Проголошена модель інноваційного розвитку вітчизняної економіки потре-
бує застосування нових підходів з метою забезпечення її ефективної реалізації на 
різних етапах створення та використання новацій в практиці господарювання. До 
останнього часу основною метою реалізації політики інноваційного розвитку 
визначалося переважно забезпечення конкурентних переваг на базі впроваджен-
ня нових прогресивних ресурсозберігаючих технологій, створення нових проду-
ктів і послуг та опанування на цій основі нових ринків збуту. На сучасному етапі 
вітчизняна економічна наука формує нову парадигму розвитку, яка передбачає 
створення нових організаційних структур як сукупності взаємопов’язаних скла-
дових: виробників, постачальників, споживачів, наукових знань і технологій, 
малих, середніх і великих підприємств, освітніх установ, технопарків, технополі-
сів. Розвиток таких організаційних структур, особливо на регіональному рівні, 
потребує детального дослідження. 

Таким чином, створення кластерної моделі розвитку вітчизняної економіки 
приводить до утворення нових комбінацій людських ресурсів, ідей та інформа-
ційних потоків, а це, в свою чергу, обумовлює перехід кількісних змін в якісні. 
Формується “багаторівнева модель”, що відрізняється стійкістю до змін світової 
кон’юнктури, тенденцій регіонального попиту, зовнішнього середовища і макро-
економічних параметрів розвитку країни. 

Саме в цій парадигмі ухвалюються рішення про підтримку кластерів бізнесу 
органами державної влади і місцевого самоврядування країн Європейського 
Союзу. Причому, найчастіше підтримка виражається у фінансовій і технічній 
допомозі на першому етапі, а далі – в політиці, що складається з наступних 
елементів:  

– демонтаж систем державного контролю за якістю продукції, передача 
функцій союзам споживачів, професійним об’єднанням; 

– звільнення від частини податків і обов’язкових платежів до бюджету; 
– підтримка інтересів кластерів бізнесу по встановленню пільгових 

тарифів енергетичними монополіями, антимонопольна політика.  
Об’єднуватись в кластери, на думку багатьох фахівців, повинні вітчизняні 

МСП з іноземними, зокрема з підприємствами ЄС. Адже саме таким чином 
можна отримати істотний результат від такої співпраці. 

Одним із значних зовнішніх факторів впливу на інноваційність МСП є тех-
нологічний рівень країни (регіону) і можливості адаптації і впровадження сучас-
них технологій. Для росту інноваційності важливим є забезпечення достатньо 
високого обсягу фінансових ресурсів для підтримки інновацій з бюджету країни і 
доходів підприємців, добре організований внутрішній ринок і вигідні умови для 
експортерів. Такий підхід в країнах Європейського Союзу формує загальний 
позитивний клімат для створення і впровадження інновацій, чому також сприяє 
широка мережа інституцій підтримки інновацій в середовищі МСП, як на зага-
льнодержавному, так і на регіональному рівнях. Трансфер технологій до МСП – 
це, на думку багатьох вчених, безперервний процес і головний елемент стратегії 
розвитку підприємства, оскільки тільки оновлення продуктів та технологій дає 
шанс досягнути та утримати конкурентні переваги та забезпечити конкурентосп-
роможність національної економіки. 
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ЕКОНОМІЧНA БЕЗПЕКA УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
На сучасному етапі розвитку світової економіки, з огляду на глобалізаційні 

тенденції, все гострішого значення набуває забезпечення економічної безпеки 
держави. У свою чергу, до економічної безпеки держави відносяться досліджен-
ня національних економічних інтересів і загроз економічній безпеці України, 
здатність держави до захисту національних економічних інтересів від зовнішніх 
та внутрішніх загроз, здатність національної економіки зберігати та поновлювати 
процес суспільного відтворення, а також достатній оборонний потенціал у кри-
зових ситуаціях. 

Концепцією національної безпеки України в економічній сфері визначені на-
ступні напрями державної політики: 

1) недопущення незаконного використання бюджетних коштів і державних 
ресурсів та їх перетікання в «тіньову» економіку;  

2) контроль за експортно-імпортною діяльністю, спрямованою на підтрим-
ку важливих для України пріоритетів та захист вітчизняного виробника;  

3) боротьба з протиправною економічною діяльністю, протидія неконтро-
льованому відпливу національних матеріальних, фінансових, інтелектуа-
льних, інформаційних та інших ресурсів.  

В науковій праці О.І. Барановського звертається увага на всеосяжність про-
блеми економічної безпеки, вплив її на всі галузі економіки країни та наводиться 
розгорнуте визначення, в якому увага акцентується на захищеності фінансових 
інтересів усіх рівнів, забезпеченості фінансовими ресурсами, збалансованості 
підсистем національної економіки, наявності та якості фінансових інструментів і 
послуг. При цьому принципово важливим є відхід від самоцінності стабільності 
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фінансових показників мікрорівня на користь визначення передусім операційної 
та комунікативної ролі, яку виконує грошово-фінансова сфера для громадян, 
суб’єктів господарювання різних рівнів і держави.  

Що стосується нашої країни, то однією з головних причин виникнення тих 
проблем, які існують в Україні в економічній сфері, є недосконалість державного 
регулювання соціально-економічних процесів. Серед негативних явищ і тенден-
цій, що були характерними для минулих років, особливе занепокоєння, з точки 
зору національної і економічної безпеки, продовжують викликати всім відомі 
явища, такі як спад виробництва та погіршення зовнішньоторговельного балансу 
разом зі збереженням його від'ємного сальдо, подальше поглиблення платіжної 
кризи та рівня “тінізації” економіки, зростання рівня заборгованості перед бю-
джетом нарахованих сум штрафних санкцій, низькі обсяги іноземних інвестицій, 
зростання внутрішнього боргу держави, падіння життєвого рівня, загострення 
проблеми зайнятості населення, збільшення зовнішнього державного боргу 
України тощо.  

Говорячи про позитивні зрушення, що відбулися останнім часом, слід відзна-
чити поступове зростання обсягів виробництва окремих базових галузей проми-
словості, що дозволило знизити величину від'ємного сальдо в торговельному 
балансі. Проте негативні наслідки все ще випереджають позитивні. Це, в свою 
чергу, посилює реальну загрозу національній безпеці країни, перешкоджає про-
суванню реформ, провокує зростання соціального невдоволення політикою дер-
жави. З-поміж причин, що зумовлюють складне соціально-економічне 
становище країни, більшістю експертів згадуються тяжкий фінансовий стан під-
приємств, відсутність попиту на вітчизняну продукцію через її високу ціну та 
низьку якість, брак інвестицій, надто повільний характер приватизації, недоско-
налість податкового законодавства.  

Однак, перелічені чинники є все ж лише похідними від недосконалості рі-
шень, які приймаються різними органами державної влади. Діяльність державної 
влади, на жаль, характеризується й досі суперечливістю, орієнтацією на досяг-
нення поодиноких цілей та недостатнім урахуванням практичної адаптованості 
заходів, що впроваджуються, до реальних умов, які склалися в Україні. Саме 
тому поряд з чітким вирішенням окремих проблем макроекономічного порядку 
спостерігається загострення проблем іншого, соціально-економічного ґатунку.  

Незважаючи на це, в Україні поки що не відчувається рішучих намірів щодо 
перегляду і розробки ґрунтовних і цілісних концепцій діяльності державного 
апарату в нових умовах господарювання. Це спостерігається і в ухиленні від 
відповідальності за певні рішення, що приймаються органами як законодавчої, 
так і виконавчої влади. Помітна відсутність бажання щодо налагодження плідної 
співпраці між різними ланками державної влади в інтересах винайдення ефекти-
вної моделі економічного розвитку країни. Досвід, і саме український, засвідчив, 
що в умовах переходу від адміністративно-командних методів управління еко-
номікою до ринкового регулювання соціально-економічних процесів сподівання 
на автоматичну зміну гострої ситуації в країні лише шляхом прийняття та впро-
вадження нових законів, навіть наближених до європейських стандартів, – марні. 
За цих обставин успішно подолати проблеми перехідного періоду можна лише за 
наявності у виконавчої влади чіткого уявлення про механізми реалізації і можли-
вості виконання законів.  

Для того, щоб забезпечити економічну безпеку України в умовах світової 
економічної кризи, необхідно вжити невідкладних заходів щодо зміцнення еко-
номічної системи держави, а саме: кредитування реального сектора економіки та 
інфраструктурних проектів; маштабні інвестиції в модернізацію економіки; пря-
ме кредитування Нацбанком атомних електростанцій, підприємств металургій-
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ної, нафтохімічної і вугільної промисловості; розумна реструктуризація економі-
ки; відновлення контролю держави над паливно-енергетичним комплексом, яке 
дозволить не тільки забезпечити обґрунтоване формування тарифів на тепло- і 
електроенергію, але і провести прискорену модернізацію генеруючих і добувних 
потужностей тощо. 

Гусак О.Ю., к.е.н., ст. викладач УДУФМТ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ РЕГІОНАЛЬНО-

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ 
Розвиток міжнародної податкової конкуренції як відносно нової форми між-

державного суперництва створює передумови для порівняння особливостей сис-
тем оподаткування України та інших європейських держав. В пріоритетній групі 
такого порівняння є країни Європейського Союзу та Російська Федерація. Необ-
хідність співставлення податкової системи України саме з системами оподатку-
вання держав ЄС, пов’язана з роллю Європейської Спільноти як перспективного 
стратегічного партнера для вітчизняної економіки. З іншого боку, важливість 
українсько-російського партнерства обумовлена не лише спільним минулим, але 
й активною співпрацею на сучасному етапі. 

Порівняльні оцінки, які застосовуються до вітчизняної податкової системи із 
використанням різних підходів, часто доводять її неспроможність, обтяжуючий 
характер, складність процедур і форм: приміром, за простотою сплати податків 
Україна 2007 року посідала 177 місце у сукупності з 178 країн, 2008–2009 рр. – 
180 місце з 181 країни, 2010 р. – 181 місце з 183 національних економік – такими 
є дані звіту Doing business, що його готує Світовий банк. 

Застосування методики оцінки конкурентоспроможності національної подат-
кової системи для сукупності європейських держав (країни Євросоюзу, Україна, 
Російська Федерація, Казахстан, Білорусь, Молдова, Грузія) дає змогу здійснити 
кількісну оцінку вітчизняної податкової конкурентоспроможності. 

Використовувана методика оцінки включає 34 порівняльні критерії, 
об’єднані у 6 логічних компонентів, що характеризують певні аспекти націона-
льної податкової системи і надають змогу оцінити окремі характеристики систем 
оподаткування з позиції їх впливу на податкову конкурентоспроможність: управ-
ління оподаткуванням (7 критеріїв – наявність національного податкового орга-
ну, ефективність роботи податкового органу, характеристика установи зі збору 
податків, характеристика установи з проведення податкових перевірок, право та 
процедури апеляції, система відшкодування ПДВ, особливості реалізації фіска-
льної політики); податкова політика й законодавство (7 критеріїв – відмінності 
в режимі оподаткування іноземних інвесторів, застосування податкового законо-
давства на рівних умовах та без дискримінації, ступінь консолідації податкового 
законодавства, система угод про уникнення подвійного оподаткування, правила 
трансфертного ціноутворення, правила амортизації, перенесення збитків на май-
бутні балансові періоди); податкові ставки (4 критерії – найвища ставка оподат-
кування доходів фізичних осіб, найвища ставка оподаткування прибутку 
підприємств, сума податкових надходжень у % до ВВП, ставка податку на спо-
живання); витрати на податкову дисципліну (3 критерії – кількість податкових 
платежів на рік, кількість податків в країні, часові витрати та складність запов-
нення податкових форм); прозорість і стимулювання (7 критеріїв – громадсь-
кі/приватні консультації щодо оподаткування, відкритість інформації про 
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національну систему оподаткування, ступінь впливу оподаткування, реальні 
персональні податки, реальні корпоративні податки, ухилення від сплати подат-
ків, стабільність податкового середовища); митна політика й законодавство (6 
критеріїв – частка податків на зовнішню торгівлю як відсоток від експорту та 
імпорту, середня тарифна ставка, стандартне відхилення тарифних ставок, наяв-
ність національного митного органу, ефективність роботи національного митно-
го органу, застосування митного законодавства на рівних умовах та без 
дискримінації).  

Кожному критерію в рамках окремого компонента присвоєний ваговий кое-
фіцієнт 1 або 2 залежно від їх значення та впливу на формування параметрів 
податкової конкурентоспроможності, а сукупна національна податкова конку-
рентоспроможність оцінюється шляхом розрахунку відповідного Індексу конку-
рентоспроможності національної податкової системи (ІКНПС). 
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Рис. 1. Рейтинг конкурентоспроможності  

національних податкових систем держав ЄС, СНД та України 

Компаративний аналіз параметрів систем оподаткування країн Європи дово-
дить вкрай низький рівень конкурентоспроможності вітчизняної податкової сис-
теми. У загальній вибірці з 33 країн Європи українська податкова система посіла 
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32-ге рейтингове місце, що свідчить про неможливість характеризувати її як 
конкурентоспроможну (рис. 1). Проведена додаткова оцінка для вибірки з 6 кра-
їн СНД продемонструвала низький рівень податкової конкурентоспроможності 
України також порівняно з пострадянськими державами – лише 5-те місце з 6-ти 
країн вибірки (рис. 2). 
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Рис. 2. Конкурентоспроможність податкових систем  

України і деяких країн СНД 

На жаль, порівняльна оцінка рівня конкурентоспроможності податкової сис-
теми України із застосуванням відповідної методики доводить, що більшість 
сучасних характеристик вітчизняної системи оподаткування не здатні сформува-
ти необхідні податкові конкурентні переваги національної економіки України в 
порівнянні ні з державами об’єднаної Європи, ні з більшістю країн пострадянсь-
кого простору. 
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Лепеха С.Г., аспірант УДУФМТ 

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ  
ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК ОДНІЄЇ З МОЖЛИВИХ  

СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
Коли компанія починає розуміти, що потенціал її розвитку на місцевому ри-

нку вже близький до верхньої межі зростання, тоді виникає одна з можливих 
стратегічних альтернатив – стратегія експорту. Приймаючи рішення про вихід на 
міжнародні ринки, компанії починають шукати відповіді на низку запитань. Пе-
рше – куди прямувати. Ідеться про вибір конкретних країн чи регіонів. Щоб це 
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зрозуміти і прийняти зважене та обґрунтоване рішення, необхідно проаналізува-
ти ринки, які в перспективі можна зайняти. Зробити свого роду «матрицю при-
вабливості ринків».  

Це перший крок у розробці експортної стратегії. Компанія повинна визначи-
ти для себе пріоритетні ринки і надалі сконцентрувати на них свою комерційну 
діяльність. Паралельно йде формування і підготовка команди, яка відповідатиме 
за реалізацію експортної стратегії. Другий крок, – створення оптимальної моделі 
дистрибуції для кожного з відібраних ринків. Вона повинна бути детально про-
мальована: модель дистрибуції, маркетинговий бюджет, логістика, юридична 
база, бек-офіс та організаційні моменти. Цих питань багато, але їх потрібно рете-
льно опрацювати. Вихід на ринки повинен бути вивірений наче хірургічна опе-
рація. Помилки коштують втраченого часу і грошей. 

Коли модель створена, необхідно опрацювати інструменти і проекти її впро-
вадження. На цьому етапі треба виходити на «поле бою» – проводити консульта-
ції з потенційними місцевими партнерами, вивчати, як влаштовані канали 
дистрибуції конкурентів, які правила гри на місцевих ринках. Фінальний етап 
підготовки – розробка детального плану маркетингу: тих промо- і трейд-
маркетингових заходів, PR- і рекламних акцій, які будуть застосовуватися в на-
самперед для забезпечення запланованих обсягів продажів. Стратегія готова. 
Компанія може приступати до реалізації затвердженої програми дій.  

Зрозуміло, описаний шлях розробки стратегії з залученням консалтингу і за-
рубіжних експертів є ідеальним, але обходиться недешево. Та саме такий систе-
мний підхід і приносить результат. Зараз компанії в Україні вже почали 
розуміти, що краще витратитися на оптимальну стратегію і швидко повернути ці 
кошти, ніж просто втратити значно більше в результаті непродуманої експансії. 
Але таке розуміння склалося тільки в останні кілька років, коли був накопичений 
і осмислений досвід 2000-х. У ті часи компанії найчастіше покладалися на свої, 
головним чином емпіричні дані, і діяли на страх і ризик, сподіваючись на конку-
рентоспроможність продукту. Тому й стратегії вони розробляли несистемно, вже 
у процесі своєї експортної діяльності. 

Системний підхід 
Оцінка експортного потенціалу та підготовка  
Експортна стратегія – пріоритетний стратегічний проект для компанії і топ-

менеджерів.  
Реалістична оцінка перспектив експортної стратегії та оцінка можливостей 

компанії щодо її реалізації. 
Самостійний процес розробки експортної стратегії:  
Вивчення та аналіз попиту  
Вивчення та аналіз конкурентів 
Вибір ринків для виходу  
Визначення моделі роботи на ринку (стратегія дистрибуції).  
Альтернатива: залучення професійних консультантів та експертів для про-

ведення дослідницьких робіт та розробки експортної стратегії.  
Вихід на зовнішній ринок  
– Тестовий запуск.  
– Після закінчення тестового запуску – проведення аналізу діяльності.  
– Запуск повноцінної моделі присутності на ринку.  
 
Бюджет  
– На момент запуску заплановані витрати на маркетинг в 1,5-1,7 разу бі-

льше, ніж у ключових гравців ринку.  
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Перспективи 
– Експансія в нові регіони і країни, використовуючи перевірену модель 

дистрибуції.  
– Поява у лінійці продуктів нових розробок індивідуально для нових рин-

ків.  
– Зростання вартості бізнесу компанії та впізнаваності бренду.  
Несистемний підхід  
Оцінка експортного потенціалу та підготовка  
– Експортна стратегія не стає пріоритетним стратегічним проектом для 

компанії і топ-менеджерів.  
– Інтуїтивне визначення ринку, де продукція буде конкурентоспроможна.  
Вихід зовнішній ринок 
– Пробний запуск на ринок обмеженої партії продукції за тими каналами 

збуту, які вдасться швидко налагодити (не завжди це найоптимальніші 
канали дистрибуції).  

– Реальну ефективність виходу оцінити важко.  
– За результатами продажу приймається рішення про те, чи варто далі роз-

вивати експорт і за якою моделлю.  
Бюджет  
– Прямо пропорційний розміру тестової партії.  
– Часто недостатній, тому що фінансування відбувається за залишковим 

принципом. 
Перспективи 
– Високий ризик припинення реалізації експортної стратегії з причин її не-

системності. Невеликий бюджет на реалізацію експортної стратегії під-
вищує ризик невдачі. Високі репутаційні ризики від недостатнього рівня 
сервісу, якості логістики тощо. 

Кузнєцова Т.В., нач. відділу ліцензування та акредитаціїУДУФМТ 

ВПЛИВ ТОРГОВОЇ МАРКИ, БРЕНДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИ-
ЄМСТВ НА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ  

ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ 
Конкурентоспроможність – це комплекс споживчих, вартісних та соціальних 

характеристик товарів (виробів), що визначають їх успіх на певному ринку, тоб-
то здатність цих товарів бути обміненими на гроші на конкретному ринку в умо-
вах широкої пропозиції на інші конкуруючі товари-аналоги. Отож, 
конкурентоспроможність – це ступінь відповідності сукупності властивостей 
об'єкту ціннісній системі ринку. 

На конкурентоспроможність впливає багато чинників, склад яких залежить 
від конкретних умов ринку. Якщо якість виробу в кожний окремий момент є 
цілком певною сукупністю властивостей, то конкурентоспроможність може зна-
чно змінюватися зі зміною зовнішніх чинників, що й зумовлює необхідність роз-
рахунку не лише якості виробів, а й конкурентоспроможності.  

Основними елементами, складовими конкурентоспроможності є якість това-
ру, його новизна та торгова марка підприємства.  

Складовими конкурентоспроможності виступають також технічні й соціальні 
норми, фінансові умови ринку, а також організація реклами й витрати на неї. Не 
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зменшуючи значущості цих елементів конкурентоспроможності, вирішальним є 
якість, і саме вона врешті впливає на імідж торгової марки.  

Межі поняття «конкурентоспроможність» безперервно розширюються, пере-
ходячи від конкурентоспроможності виробів до конкурентоспроможності під-
приємств і навіть держав. Проте загальною у всіх цих випадках є реакція ринку 
взагалі, і зовнішнього зокрема. Врешті, йдеться про успіх продавця. 

Таким чином, поняття «конкурентоспроможність» вельми складне та багато-
планове, інколи доволі умовне, але має цілком конкретний зміст – можливість 
реалізації товару в даний момент на даному ринку.  

Конкурентоспроможність товарів вітчизняної промисловості України продо-
вжує зростати на світовому ринку, але поки що доволі повільно.  

Логіка розвитку ринкової економіки зумовила підвищення уваги до брендів в 
Україні. Такий інтерес спричинений перенасиченням ринку споживчих товарів, 
загостренням конкуренції, а також щорічним збільшенням кількості інновацій-
них, технологічно складних товарів. Більшість товарних категорій на вітчизня-
ному ринку представлені великою кількістю торгових марок, зменшується 
кількість «no-name» (без імені) товарів. Досвід зарубіжних країн свідчить, що в 
умовах ринкової економіки на сучасному ринку триває боротьба торгових марок 
за їхнє місце в свідомості споживачів. Дедалі більше українських виробників 
розуміє, що наявність відомого бренду полегшує розширення асортименту про-
дукції та просування на ринку нових товарних груп. 

Вітчизняний ринок товарних знаків розвивається швидкими темпами, про що 
свідчить дедалі більша кількість поданих заявок на реєстрацію торгового знака 
та знаків обслуговування (табл. 1), а також кількість зареєстрованих товарних 
знаків (табл. 2).  

Таблиця 1. 
Динаміка надходження заявок на реєстрацію знаків  

для товарів і послуг в Україні у 2005-2009 рр.  

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 
Надійшло заявок 24399 29996 36587 40151 70263 
За національною  
процедурою 16366 20813 21322 23772 23960 

Від національних заявників 13184 17170 19514 21684 26527 
Від іноземних заявників 3182 3643 3808 4088 4433 
За Мадридською угодою 8033 9183 10265 13379 16303 
 

Активність національних заявників у поданні заявок у 2009 р. порівняно з 
попереднім збільшилася на 30%, активність іноземних заявників у 2009 р. порів-
няно з 2008 р. збільшилася на 14%. Від іноземних заявників надійшло 4433 заяв-
ки, що становить 17% від загальної кількості заявок, поданих за національною 
процедурою. Іноземні заявники продовжують активно подавати заявки на знаки 
для товарів і послуг за міжнародною процедурою. У 2009 р. з Міжнародного 
бюро надійшло 16303 міжнародні заявки, з них 13042 (80%) – за Мадридською 
угодою та 3261 – за протоколом до Мадридської угоди. 
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Таблиця 2 
Реєстрація знаків для товарів і послуг у 2005-2009 рр.  

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 
Зареєстровано знаків 18544 22530 27374 32809 35236 
За національною процеду-
рою 

11645 11340 11642 11706 12383 

На ім’я національних заяв-
ників 

9418 10827 11157 11636 12680 

На ім’я іноземних заявників 2227 2807 3485 4070 4703 
За Мадридською угодою 6899 9396 9732 10103 10853 

 
Формування ринку торгових знаків в Україні свідчить про те, що керівники 

вітчизняних підприємств усвідомлюють роль торгових знаків як ефективного 
засобу просування своєї продукції на ринку і, відповідно, збільшення прибутку 
підприємства. В умовах ринкової економіки підвищена увага до проблем форму-
вання та управління брендом у стратегічному розвитку вітчизняного підприємс-
тва визначається тим, що відомі бренди стають необхідною умовою стійкого 
становища підприємства на ринку, фактором його конкурентоспроможності та 
соціально-економічної безпеки. 

Товарний знак – поняття юридичне, і його застосування окреслено правови-
ми межами. В Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 
вказано, які позначення можуть бути зареєстровані як товарний знак, порядок 
його реєстрації та межі його застосування. Використання товарного знака без 
згоди його власника, а також несанкціоноване виготовлення, використання, вве-
зення, продаж та інше введення до господарського процесу товарного знака та 
товару, зареєстрованого під цим товарним знаком, регламентується згідно з цим 
законом.  

Бренд – поняття не юридичне, а маркетингове. Це ніби аура навколо товару 
чи послуги, що відображає його позитивні сторони і відрізняє від товару й по-
слуг, які пропонують споживачу конкуренти. Складність імітування бренду пе-
редбачає те, що він спроможний захистити товар від конкурентів. Якщо набір 
індивідуальних ознак доволі складно імітувати, це значить що більше переваг 
перед конкурентами отримує товар. Отже, бренд – це все, що допомагає спожи-
вачу однозначно ідентифікувати товар, тобто це такі вербальні, візуальні та інші 
елементи, за допомогою яких споживач може встановити належність цього про-
дукту даній назві. 

Стверджувати те, що бренд, торгова марка, товарний знак – це синоніми, не 
можна, оскільки на сучасному етапі бренд відображає новизну, широту погляду 
на торгову марку, товарний знак та її вплив на споживача, діяльність підпри-
ємств та соціально-економічну безпеку. 

Серед багатьох функцій бренду – бар’єрна, тобто захист від імітацій та копію-
вання, зміцнення позицій щодо товарів субститутів, ускладнення процесу проник-
нення конкурентів на ринок, створення емоційних і раціональних передумов для 
повторних покупок і багатократних клієнтів. Саме наявність постійної, лояльної ау-
диторії гарантує стійкий стратегічний розвиток вітчизняним підприємствам.  

Можна впевнено стверджувати, що бренд володіє великим потенціалом і є 
невід’ємним елементом ринкових відносин, фактором підвищення конкуренто-
спроможності продукції, захисту від недобросовісної конкуренції. Бренд стає 
дедалі важливішим економічним важелем в умовах активізації торгівлі та глоба-
лізації міжнародного торговельного простору, що дає змогу вважати його стра-



Секція 1. Конкурентоспроможність  
вітчизняної економіки та економічна безпека держави 

 56

тегічним інструментом бізнесу. Розвиток бренду – це стратегічна бізнес-функція, 
на реалізації якої в епоху глобалізації будується розвиток підприємства. 

Український господарський комплекс потенційно нагадує ЄС в мініатюрі. Бі-
льшість виробництв можна зосередити на внутрішньому ринку. Експортний поте-
нціал національної економіки зорієнтовано в основному на ринки країн СНД та 
держав «третього світу». Роль ЄС у процесі забезпечення економічної безпеки 
України реально розглядати в якості своєрідного лакмусового папірця, що повинен 
продемонструвати рівень розвитку національної економіки. Принаймні, рівень 
економічних проблем об'єднаної Європи за будь-якого розвитку внутрішньополі-
тичної ситуації в Україні є насамперед справою потужних брендів. 

На період до 2011 року інтеграційні процеси в межах ЄС призведуть до ціл-
ковитого об'єднання промислової, сільськогосподарської, енергетичної, продо-
вольчої продукції, соціального забезпечення та інших складових економічної 
системи єдиної європейської держави. Спроби пошуку механізмів співробітниц-
тва відсталої на сьогодні й складно-прогнозованої на найближчу та середню пер-
спективу економічної системи України з потужним загальноєвропейським 
господарським комплексом не виглядає реальним. Але ж, незважаючи на всі 
кризи в Україні, вкрай необхідно для підйому вітчизняної промисловості та соці-
ально-економічної безпеки зробити її підприємства брендовими, а через те – 
конкурентоспроможними. Помічником та базисом (основою) в цьому виступає 
торгова марка. 

Коровайченко Н.Ю., к.е.н., доцент, 
Саженіна Н.П., УДУФМТ 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

На початку ХХІ століття світова економіка опинилася у стані глибоких змін, 
активної глобалізації світогосподарських зв'язків та розвитку багатовимірної 
конкуренції у масштабах світового господарства. За цих умов забезпечення кон-
курентоспроможності національної економіки є основним завданням кожної 
держави, яка дбає про економічне зростання і досягнення необхідного рівня на-
ціональної безпеки [1]. 

Для дослідження даної теми необхідно надати визначення конкурентоспро-
можності. За визначенням чл.-кор. НАНУ Писаренка Б.А., конкурентоспромож-
ність – це здатність підприємств виробляти товари і послуги, які реалізуються на 
ринку при одночасному підтриманні чи підвищенні якості життя (життєвих ста-
ндартів) рівної чи більш високої, ніж у конкурентів. Ключовою характеристикою 
конкурентоспроможності держави як на національному, так і на міжнародному 
рівні є конкурентоспроможність підприємств. Конкурентоспроможність підпри-
ємства проявляється у процесі господарської діяльності і дозволяє йому за раху-
нок використання сильних сторін зберігати або покращувати свої позиції в 
мінливих умовах ринку, у порівнянні з конкурентами. “Ефективність бізнесу” 
неможлива без успішної інноваційної діяльності. Американський соціолог І. 
Валерстайн довів, що саме впровадження технологічних інновацій стало причи-
ною повоєнної гегемонії США у світі. Підтвердженням правдивості цієї тези є 
успішний розвиток Південної Кореї, Тайваню та інших “нових індустріальних 
країн”, де науково-технічний прогрес було із самого початку покладено у фун-
дамент соціоструктурної трансформації. Конкурентоспроможність національної 
економіки залежить від цілого ряду чинників: фактори виробництва (сировина, 
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дешева праця), ефективність розподілу ресурсів, їх використання, інновації. Ос-
новні рушії конкурентоспроможності сьогодні змістилися з наявності природних 
ресурсів до їх ефективного використання на основі інноваційних підходів та 
засобів. Встановлено, що часто розвиток країн відбувався не стільки в результаті 
використання природних ресурсів (як приклад можна взяти Сінгапур), скільки 
через раціональну, виважену та збалансовану політику держави. Високу конку-
рентоспроможність і економічне зростання зумовлюють чинники, які стимулю-
ють оперативне поширення нових технологій; особливого значення набувають 
характер і структура взаємодії науки, освіти, фінансування державної політики 
та промисловості. 

На думку д.е.н. А.С.Гальчинського:“Ми весь час намагалися переконати себе 
і суспільство в тому, що нам пропонується статус рівноправного члена спільно-
ти. Зовні все справді виглядало саме так. Але якщо відкинути політичну оболон-
ку, то легко виявити і дещо інше: насправді за ширмою глобалізації приховуєтья 
так звана стратифікація держав.” У системі міждержавних економічних відносин 
цілеспрямовано формуються механізми консервації подібної стратифікації. Ці 
механізми виключають можливість вертикальної міграції країн з нижнього на 
більш високий рівень, оскільки постіндустріальний світ не прагне поширювати 
свої цінності на інші держави. Формується його функціональна замкненість. 
Підтвердженням тому є зростаюча в останнє десятиріччя нерівність між багати-
ми і бідними країнами. Слід процитувати зауваження з приводу Послання Пре-
зидента однієї з груп працюючих в Україні іноземних експертів. В ньому 
зазначається: “викликає сумнів, чи повинна Україна з невеликим рівнем прибут-
ків бути представлена у високотехнологічних галузях, у яких головними агента-
ми є високорозвинуті країни”[6, C.42]. Аналіз рівнів забезпеченості України 
основними факторами виробництва та ефективності їх використання у порівнян-
ні з 6-ма економічно найрозвиненішими країнами світу (США, Японія, Німеччи-
на, Франція, Англія, Канада) свідчить, що наша держава має досить високий 
рейтинг: у забезпеченості сільгоспугіддями – 3 місце, трудовими ресурсами – 4 
місце, науковим потенціалом – 3 місце. Але щодо реалізації цих можливостей, то 
на сьогодні це – парадокс. За ефективністю використання факторів виробництва 
Україна, як і Росія та інші країни СНД, посідають останні місця, набагато посту-
паючись розвиненим країнам світу. Від Франції, наприклад, відставання сягає: 
щодо використання сільгоспугідь – у 10–12 разів, трудових ресурсів – у 7–15 
разів, основного капіталу – в 2–3 рази, наукового потенціалу – більш ніж 20 ра-
зів[4]. Стійке зростання сучасних високорозвинених держав базується на викорис-
танні нових знань і технологій, а їх ефективне поєднання гарантує високий 
конкурентний статус у глобальній моделі міжнародного поділу праці. Необхідною 
умовою конкурентоспроможності України є наявність потужного науково-
технічного потенціалу і його використання, що забезпечить технологічний прорив. 

До головних чинників, що гальмують інноваційну діяльність в Україні, мож-
на віднести: 

– відсутність достатніх джерел фінансування; 
– недосконалість законодавчої бази у сфері інновацій, податкової системи;  
– міграція фахівців високого рівня, науковців у США, Німеччину та інші 

країни. 
Одним із важливих чинників конкурентоспроможності є високий рівень уча-

сті малого і середнього бізнесу у відтворюваному процесі. На думку директора 
Інституту трансформації суспільства Соскіна О.І., саме малий бізнес є основою 
розвитку середнього класу, а також єдиним джерелом формування доходної час-
тини бюджету міста. Дане явище важливо прослідкувати саме тому, що конку-
рентоспроможність національних фірм формує міжнародну 
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конкурентоспроможність. Діяльність малих і середніх підприємницьких струк-
тур забезпечує належний рівень економічної конкуренції на ринках, звужує на-
вантаження на урядові структури в сфері антимонопольного регулювання. В 
Європі малі і середні підприємства становлять 60-70% усіх суб’єктів господарю-
вання. Мале підприємництво забезпечує 30-40% зайнятості. Досвід країн, які за 
конкурентоспроможністю зростання в різні часи вийшли на перші позиції в світі 
(США та Фінляндія), вказує на те, що саме активізація державної політики в 
напрямі підвищення конкурентоспроможності економіки стала рушійною силою 
даного процесу[2]. В силу обмеженості природних ресурсів (ліс, зародження залізних 
руд із вмістом заліза від 25% до 40%, цинку, свинцю, міді) і обмеженості внутріш-
нього ринку економіка Фінляндії орієнтується на виробництво спеціалізованої про-
дукції для світового ринку. Хоча природно – сировинні фактори міжнародної 
спеціалізації і зберігають своє значення, фінська промисловість все більш орієнтуєть-
ся на виробництво високоякісної спеціалізованої продукції на основі активного за-
стосування інноваційних розробок. Це дозволяє зменшити чутливість фінської 
економіки до кон’юнктурних коливань на світових ринках[3]. 

Таким чином, досвід великої та малої країни свідчить про те, що Україна, яка 
за багатьма показниками рейтингів займає середні позиції, має всі можливості 
для того, щоб знайти свій шлях у підвищенні конкурентоспроможності націона-
льної економіки[2]. Саме спрямованість нашого суспільства на досягнення в 
перспективі технологічного лідерства буде самоорганізовувати і самостворювати 
економічну модель української економіки. Інноваційна стратегія має стати осно-
вою макроекономічного регулювання в Україні, втручання сучасної держави в 
промислову сферу. На думку Б.Гейтса, під час кризи завжди здійснюються вели-
кі відкриття, тому держава не має права скорочувати програми розвитку науки та 
інновацій, що є також ефективним інструментом антициклічного регулювання 
економіки у довгостроковому періоді[5]. В умовах загострення глобальної кон-
куренції імперативом забезпечення конкурентоспроможності України у довго-
строковій перспективі виступає процес створення і нарощення інноваційних 
конкурентних переваг. На даному етапі для підвищення міжнародної конкурен-
тоспроможності України необхідним є: 

– розробка і прийняття на законодавчому рівні національної стратегії на-
рощення міжнародної конкурентоспроможності України, заснованої на 
принципах циклічності глобального економічного розвитку, розбудови 
національної інноваційної системи на основі довгострокових прогнозів; 

– посилення ролі держави в регулюванні економічних процесів, стимулю-
вання інноваційної активності малого та середнього бізнесу з метою на-
рощення мікро- та макроекономічної конкурентоспроможності держави 
та зростання зайнятості населення; 

– збільшення інвестицій в людський капітал, передусім інтелектуальний, 
розбудови інститутів соціального партнерства та соціальної відповідаль-
ності бізнесу. 
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Бондаренко М.П., аспірантка  
Інституту світової економіки  

та міжнародних відносин НАН України  

СТРИМУЮЧІ ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ 

Основною детермінантою ефективності національної економіки є її конкуре-
нтність на світовому просторі. Серед безлічі існуючих методик визначення кон-
курентоспроможності країни особливої уваги заслуговує методика, розроблена 
Всеукраїнським економічним форумом. Дана методика передбачає дослідження 
12 компонентів індексу конкурентоспроможності в порівнянні із більш ніж 130 
країнами виборки. Для адекватної диференціації економік, відповідно до стану їх 
розвитку, в методику інтегрована система етапів розвитку М. Портера. Дослі-
дження проводяться в світлі окремо взятого компонента індексу та включають: 
інституціональний інструментарій, розвиненість інфраструктури, макроекономі-
чну стабільність, ефективність системи охорони здоров’я та початкової освіти, 
доступність вищої освіти та якість навчання в професійно-технічних навчальних 
закладах, розгалуження ринку товарів, послуг, робочої сили та фінансів, рівень 
технологічного забезпечення, розмір ринку, стан бізнес- та інноваційного сере-
довища.  

Щоб забезпечити ефективний рівень конкурентного розвитку, Україні на да-
ному етапі важливо мати розвинені показники перших чотирьох компонентів. 
Наступними по значимості є вища освіта та профтехзаклади, ефективність ринків 
товарів та послуг, робочої сили, фінансів та сам розмір ринку. Компоненти інно-
ваційного та інтелектуального середовища не є пріоритетними для України на 
даному етапі розвитку, але, тим не менш, не втрачають своєї важливості. Добре 
функціонуюча система інтелектуальної власності може зробити більший внесок 
в покращання інноваційної здатності країни, ніж великі обсяги інвестицій.  

Дані звіту Всесвітнього економічного форуму свідчать, що конкурентний по-
тенціал України залишається нереалізованим та налічує безліч бар’єрів. Про це 
свідчить великий відрив від країн ЄС та зниження рейтингу України з 72-ої по-
зиції в 2008 р. до 82-ої в 2009р., яка поступається таким країнам, як Гамбія, Гва-
темала, Шрі-Ланка, Перу, Ель-Сальвадор, які спромоглися в часи кризи підняти 
свої конкурентні переваги. В загальному заліку Україна поступається конкурен-
тним позиціями також Росії, Казахстану, Болгарії, Румунії та Узбекистану.  

Чи не найбільш слабким місцем української економіки є інституціональний 
інструментарій. Діяльність державних установ непрозора та неефективна. Зако-
нодавча система не має ефективної комплексної цілісності. Прогалини існують в 
розрізі гарантування прав власності. Показовим є корумпованість та заангажова-
ність державних чиновників.  

Серед основних серйозних конкурентних недоліків України можна зазначити 
нерозвиненість сектора недержавних громадських організацій та низький рівень 
загальних стандартів. Ці показники перешкоджають надходженню інвестицій в 
країну. Прикрість викликає і той факт, що за весь час незалежності України про-
грами інституційного розвитку не проголошувались пріоритетним напрямом, 
хоча саме брак інституційних реформ є основним гальмом на шляху до створен-
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ня ефективного диверсифікованого ринку. Тому реформування в цьому секторі 
потрібно зробити пріоритетним. 

Нерозвиненість та невідповідність міжнародним стандартам інфраструктури 
України перешкоджає країні використовувати своє вигідне географічне розташу-
вання для реалізації транзитного потенціалу держави. Транспортна, енергетична 
та телекомунікаційна інфраструктури потребують відновлення та розбудови.  

Розбалансованість та тиск податкової системи провокує розвиток тіньової 
економіки та призводить до дефіциту бюджету. Цьому сприяє також економічна 
рецесія. Якщо в 2008 р. Україна покращила свої показники та, як вже зазнача-
лось, піднялась до 82 сходинки, то зараз цей показник значно нижче. Зменшення 
темпів інфляції, стабілізація макроекономічних показників, розумна фіскальна 
політика дозволить значно покращити конкурентоспроможність країни. 

Проблемними в Україні залишаються питання охорони здоров’я: запобігання 
розповсюдженню СНІДу та туберкульозу. Занепокоєння викликає демографічна 
ситуація. Підвищення захворюваності може послабити ринок робочої сили, а зни-
ження чисельності населення в майбутньому може накласти відбиток на формування 
бюджету пенсійного фонду та призвести до додаткового податкового навантаження 
на робочі верстви населення та суб’єкти підприємницької діяльності. 

Додаткова перешкода на шляху формування ефективної конкурентоспромо-
жності України – неефективна антимонопольна політика, висока концентрація на 
ринку та непрозорість податкових схем. Така ситуація перешкоджає виходу но-
вих гравців на ринок та залученню прямих іноземних інвестицій. Реформування 
даного питання має бути основним пріоритетом для держави. Слабка розвине-
ність інструментів ефективного регулювання ринку та відсутність державної 
підтримки в даному питанні викликає велику стурбованість, оскільки ефектив-
ність функціонування ринку – основний показник, що дозволяє рухатись в ефек-
тивному розвитку. 

Негнучкість ринку робочої сили України проявляється через закоренілу сис-
тему кумівства та фаворитизму при влаштуванні на роботу. Встановлення рівнів 
заробітної плати та меж відповідальності відбувається за аналогічним сценарієм. 
Це унеможливлює ефективний менеджмент та знижує продуктивність.  

Нерозвиненість ринку цінних паперів та відсутність гарантій повернення ін-
вестицій не дозволяє повною мірою розвинути фінансовий ринок. В Україні фі-
нансово-кредитне забезпечення малих та середніх підприємств супроводжується 
цілою низкою проблем. Відсутній концептуальний підхід держави до кредиту-
вання, не розвинені інститути мікро-кредитування в плані відсутності кредитно-
гарантійних інституцій, недостатнього обсягу законодавчої бази та дефіциту 
регуляторної бази фондів з гарантування вкладів.  

Україна має досить низький рівень технологічного базису, посідаючи в зага-
льному рейтингу країн 93 місце. Як показують дані, використання комп’ютерів 
та Інтернету в Україні надзвичайно низьке. Недостатня увага до використання 
ліцензованих зарубіжних технологій призводить до консервації значного техно-
логічного відставання країни від країн-лідерів інноваційного розвитку. Сучасна 
економіка України значною мірою залежить від імпорту нових технологій, а в 
структурі експорту переважає продукція з відносно невисокою часткою доданої 
вартості. Це послаблює рівень конкурентоспроможності національної економіки. 
Для подолання цього бар’єру увага держави повинна бути більш сконцентрована 
на імплементації та розвитку інфраструктури інновацій. 

Україна має добре функціонуючу систему інтелектуальної власності, але об-
меженість фінансових ресурсів для забезпечення наукових досліджень та впро-
вадження інноваційних розробок стримує науковий потенціал країни. Таким 
чином, якщо Україна хоче й надалі мати гарну наукову здатність, фокус має зо-
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середжуватись на перегляді негативних тенденцій відтоку кваліфікованих кадрів 
та створенні мотиваційних стимулів для молодих спеціалістів. 

В спробах досягнення сталого розвитку Україна стикається з багатьма про-
блемами. Основними задачами для процесів реформування в Україні має бути 
зосередженість на мінімізації інструментів корупції та фаворитизму, гарантуван-
ні прав власності та підвищенні державних стандартів. Ці заходи мають супро-
воджуватись реформою в системі забезпечення здорової конкуренції. Особлива 
увага має приділятись інтенсифікації технологічного потоку в країну.  

Для підвищення конкурентності країни необхідно зробити внутрішню 
об’єктивну оцінку сильних та слабких сторін конкурентоспроможності країни та 
впровадити основні економічні реформ. Проте потрібно зважати на перерозподіл 
політичних вподобань в Україні, оскільки впровадження реформ вимагає певно-
го консенсусу в політичній площині, що особливо непросто. Для забезпечення 
цього процесу потрібно створити сприятливу умову для конструктивних обгово-
рень та дебатів із залученням громадськості. 
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Катран М.В., аспірант УДУФМТ 

СЕРТИФІКАЦІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ  
ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ В 

УКРАЇНІ 
Перед споживачем завжди була проблема визначення якості товарів та 

послуг. Звичайно, споживач може зробити висновок про те, чи влаштовує його 
дана якість, чи ні, але це заключення буде суб’єктивне. 

Для того щоб мати можливість більш обєктивно підійти до питання оцінки 
якості були розроблені стандарти, які направлені на захист інтересів споживачів. 

Великий і різносторонній попит на туристичні послуги в усьому світі робить 
необхідним взаємне визнання результатів діяльності різних підприємств сфери 
туризму. Найвищий рівень такого визнання – сертифікація, яка гарантує, що 
послуга (продукт) відповідає певним вимогам і має відповідну якість. 
Сертифікація – (від лати. Certus – вірний facin – роблю), процедура, за 
допомогою якої визнаний у визнаному порядку орган документально засвідчує 
відповідність продукції, послуг, систем якості, систем управління довкіллям, 
персоналу встановленим законодавством вимогам [1,11]. 

В Україні розрізняють обов'язкову й добровільну сертифікації. Обов'язкова 
сертифікація здійснюється уповноваженими на те органами сертифікації, 
охоплює перевірку й випробування продукції з метою визначення її 
характеристик (показників) та подальший державний нагляд за сертифікованими 
виробами. 

Добровільна сертифікація може проводитись з ініціативи самих суб'єктів 
господарювання на відповідність продукції вимогам, які не є обов'язковими. 
 За статистикою, Україна останніми роками приймає все більше туристів, тоді як 
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наш готельний бізнес абсолютно не готовий зустріти їх по-європейські. Не за 
горами Євро – 2012, коли кожне місто повинне буде розмістити як мінімум 600 
тис. гостей. І не як-небудь, а комфортно, відповідно до західноєвропейських 
норм. 

Згідно з вимогами Декрету КМУ «Про стандартизацію і сертифікацію» від 
10.05.1993 №46-93 та ЗУ «Про туризм» від 15.09.1995 №324/95-ВР в Україні з 
жовтня 1999 року введена обов’язкова сертифікація готельних послуг та послуг 
харчування, які надають суб’єкти туристичної діяльності. Відповідно до ст. 5 [1] 
до суб’єктів туристичної діяльності належать не лише туроператори й 
турагенти, які отримують відповідні ліцензії на таку діяльність, але й суб’єкти 
підприємницької діяльності та фізичні особи, що надають послуги з тимчасового 
розміщення (проживання), харчування, екскурсійні, розважальні та інші послуги. 

Сертифікація послуг з тимчасового розміщення (проживання) та харчування 
є підтвердженням незацікавленою стороною (органом з сертифікації) наявності 
умов безпечності проживання та харчування туристів. 

Сертифікацію послуг з розміщення здійснюють органи з сертифікації, при-
значені в установленому порядку Національним органом України із сертифікації 
на виконання в Системі робіт з сертифікації таких послуг. 

Об'єктами сертифікації є послуги з тимчасового проживання, що надаються 
колективними засобами розміщування – суб'єктами туристичної діяльності (го-
телі, туристичні бази і гірські притулки, кемпінги та майданчики для паркування 
автофургонів, дитячі та студентські літні табори, центри та будинки відпочинку, 
санаторні та курортні заклади оздоровлювального характеру). 

Порядок проведення сертифікації послуг передбачає:  
– подання та розгляд заявки на сертифікацію послуг з розміщення; 
– прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифіка-

ції; 
– проведення перевірки засобу розміщування за визначеною схемою; 
– аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про можливість вида-

чі сертифіката відповідності; 
– видачу сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди та зане-

сення сертифікованого засобу розміщування до Реєстру Системи; 
– технічний нагляд за наданням сертифікованих послуг, відповідністю го-

телю підтвердженій категорії, сертифікованою системою управління які-
стю щодо надання послуг з розміщення; 

– інформування про результати робіт з сертифікації послуг з розміщення. 
Схеми, що використовуються під час сертифікації послуг з розміщення ви-

значає орган сертифікації. При цьому враховуються особливості надання послу-
ги з розміщення та пропозиції заявника. 

Перша схема – обстеження засобу розміщування здійснюється згідно з вимо-
гами ДСТУ 3957 та Правилами [11,12] з метою встановлення його відповідності 
вимогам ДСТУ 4268 [4, 6].  

Друга схема – атестація готелю чи іншого засобу розміщування здійснюється 
за бажанням виконавця послуг з метою підтвердження категорії готелю вимогам 
ДСТУ 4269. У цьому випадку додатково до робіт, які проводяться під час прове-
дення перевірки за попередньою схемою, здійснюється перевірка матеріально-
технічної оснащеності, переліку надаваних послуг та кваліфікації персоналу, 
регламентованих для готелів заявленої категорії. 

Третя схема – сертифікація системи управління якістю щодо надання послуг 
з розміщення здійснюється на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001 за бажан-
ням виконавця послуг з метою забезпечення впевненості органу сертифікації 
послуг у тому, що: 
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– засіб розміщування здатен систематично надавати послуги, які задово-
льняють вимоги замовника та обов’язкові вимоги нормативних докумен-
тів або додатково вимоги ДСТУ 4269 до певної категорії; 

– зорієнтований на підвищення задоволеності замовника завдяки результа-
тивному застосуванню системи, у тому числі процесів для постійного 
поліпшення системи, а також забезпечення відповідності вимогам замо-
вника та обов’язковим вимогам нормативних документів або додатково 
вимогам ДСТУ 4269 до певної категорії. 

Термін дії сертификату відповідності залежить від встановленої заявнику 
схеми сертифікації і може складати 1 рік, 3 роки, 5 років. 
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Лапшин В.І., Харківський інститут фінансів УДУФМТ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ РИНКІВ ТОВАРІВ, ГРОШЕЙ І 
ПРАЦІ ПРИ ЇХ ЗМІЩЕННЯХ ВІД РІВНОВАЖНИХ СТАНІВ 
Дослідження динаміки ринків товарів, грошей і робочої сили біля їх поло-

жень рівноваги мають важливе значення при забезпеченні стабільності економі-
ки регіонів. У кейнсіанській моделі економіки загальний стан рівноваги ринків 
товарів і грошей визначає рівновагу ринку праці при наявності безробіття. Стій-
кість системи ринків суттєво залежить від дій підприємців і владних структур 
регіонів при відхиленнях ринків від станів рівноваги.  

Рівновага ринків товарів, грошей, праці при лінійній залежності )(YC , 

)(rI , )(rLq  від своїх аргументів (де )(YC  и )(rI  – попит на споживчі та 

інвестиційні товари відповідно; )(rLq  – спекулятивний попит на гроші; Y  – 

валовий внутрішній продукт; r  – норма процента) представлена на рис. 1. 
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YG – пряма рівноваги ринку товарів; YM – пряма рівноваги ринку грошей;  
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Рис. 1. Стан рівноваги ринків у моделі Кейнса 

Коливання ринків біля станів рівноваги 0Y , 0L , 0r  можна промоделювати 

рівняннями для одновимірного осцилятора (диференціальними рівняннями дру-
гого порядку):  

)(2
2

2

dt

idx
ix

dt

ixd
ϕω =+ ,      (1) 

де 3,2,1=i  відповідає зміщенням ix  уздовж OY , OL , OZ  відповідно; 

t  – час; ω  – константа і )(
dt

idx
ϕ  – дисипативна функція, які залежать від дій 

підприємців і структур на відповідних ринках.  

При 0)( <
dt

dx

dt

dx iiϕ  коливання біля станів рівноваги будуть згасати, а 

при зворотному знаку нерівності зміщення будуть зростати і система ринків буде 
дестабілізована. 

Таким чином, дії підприємців і владних структур у динаміці ринків повинні 
бути обережними, щоб добуток дисипативної функції і швидкості зміщень не 
став більше нуля.  
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Сліпенчук О.П., доцент УДУФМТ 

СТРУКТУРИЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА  
В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 

Структурна перебудова вітчизняної економіки відноситься до основних еле-
ментів суб’єктного зрізу системної категорії національних економічних інтере-
сів. Її здійснення в нашій країні сприятиме створенню самодостатньої соціально 
орієнтованої ринкової економіки. 

За відносно короткий трансформаційний період відбулися помітні зміни 
структури народного господарства на користь сфери послуг. В недалекому ми-
нулому теорією соціалізму остання видавалася за «невиробничу» сферу, в якій 
праця нібито не була продуктивною і не мала вважатися структуроутворюючим 
компонентом сукупного суспільного продукту. Нинішнє кардинально відмінне 
від попереднього концептуальне розуміння архітектури економіки з позицій фу-
нкціонально-відтворювальної ролі її основних складових дозволяє визначити 
величину нової (доданої) вартості, створюваної у так званому нематеріальному 
виробництві. Згідно із статистичними даними доля останнього у виробництві 
валового внутрішнього продукту України наближається до рівня 50 %, який за-
лишається в 1,4 рази менший, ніж в середньому у розвинених країнах світу. 

Динамічне зростання сфери послуг зовсім не означає, що безпосереднє мате-
ріальне виробництво втрачає домінантну роль у суспільно-економічному розвит-
ку. Варто було б говорити про реальні кроки у напрямі від забезпечення 
переважно утилітарних потреб до виконання особливих «замовлень», що фор-
муються залежно від потреб креатосфери, покликаної передусім створювати 
передумови всебічному гармонійному розвитку людини, примноженню її здіб-
ностей, нарощуванню інтелектуального потенціалу, творчій самореалізації. Зро-
зуміло, що подібні по суті постматеріальні потреби можуть стати панівними 
лише у умовах неоекономіки з високим рівнем задоволення матеріальних потреб. 
Для нашої країни – це справа майбутнього і намагання вирішити її принципово 
терміново (сьогодні) є передчасним, невиправданим «забіганням вперед» в еко-
номіко-цивілізаційному розвитку нації. Водночас невірно було б пов’язувати 
досягнення сферою послуг панівної ролі в економіці передових країн із завер-
шенням у них етапу становлення постіндустріального суспільства. Не варто за-
бувати, що у глибинне ядро «нової економіки» входить не сфера послуг, а 
високотехнологічні, насичені інтелектуально продуктивною діяльністю галузі 
матеріального виробництва. Тим паче для нашої країни прискорене відтворення 
«нової економіки» і відповідно вдосконалення вказаних структурних пропорцій 
вважається практично нереальним, якщо, орієнтуючись переважно на імпортні 
технологічні засоби, зробити визначальними пріоритетами торгівлю, банківські 
та біржові операції, посередницьку діяльність, казино, шоу-бізнес та інші види 
послуг невиробничого призначення. 

Сформована нині структура національної економіки далека від оптимальної 
збалансованості. Так, зокрема, невиправдано велику частку в промисловості 
займає гірничо-металургійний комплекс, галузі якого характеризуються насам-
перед високою енерго-матеріало-трудомісткістю й екологічною небезпечністю. 
Доля паливно-сировинного комплексу сягнула половини загального обсягу про-
мислового виробництва. Її високий рівень пов'язаний аж ніяк не з потребами 
залучення все більшої кількості матеріалів, електроенергії для прискорення тем-
пів зростання випуску кінцевої продукції. Це пояснюється насамперед традицій-
ними ознаками моделі « витратної економіки». Про глибину реформованості 
структури свідчить також надто мала доля машинобудування, яке за своєю при-
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родною «локомотивною» функцією повинне забезпечувати технічне переозбро-
єння та зростання всіх сфер економіки. 

У виведенні національної економіки на орбіту сталого розвитку важливого 
значення набуває розробка науково обґрунтованої концепції структурної перебу-
дови. Одна із необхідних її передумов полягає у виявленні так званих альтерна-
тивних переваг, спроможних сприяти захисту національних економічних 
інтересів. Наразі ж створення внутрішнього національного ринку відбувалося за 
сценарієм, який порушував будь-яку логіку економічного реформування. Зокре-
ма лібералізації зовнішньоекономічних зв’язків не передувало формування кон-
курентного середовища, що, у свою чергу, спричинило монопольне зростання 
цін, зменшення обсягів виробництва та невиправдано велике розпорошення ви-
робничого потенціалу. Унаслідок цього вітчизняна економіка стала більш залеж-
ною від кон’юктури світових ринків і почала втрачати на них свої позиції 
незважаючи на значний експортний потенціал. Втрати її примножувалися через 
слабкість власної національної валюти, що суттєво обмежувало можливості пов-
ноцінного функціонування грошової системи і посилювало її залежність від іно-
земних валют. 

Як відомо, основу національної економічної системи складають відносини та 
взаємозв’язки її структурних елементів. Сама ж внутрішня структура національ-
ної економічної системи має будуватися на фундаменті раціональної різноманіт-
ності (оптимально мінімального рівня структурної сладності) збереження та 
відокремлення її стратегічних параметрів. Серед останніх виділяються: 1) при-
родно-ресурсний потенціал; 2) виробничо-технічний рівень; 3) життєві парамет-
ри соціальної системи; 4) стабільність політичного інституту. Вони можуть бути 
подані у вигляді сукупності підсистем, що характеризують динаміку, розвиток 
національного ринку, цілісної економічної системи. 

Кардинальна структурна перебудова існуючої системи суспільного відтво-
рення має охоплювати цілий ряд пріоритетних напрямів, спроможних забезпечу-
вати прискорений економічний розвиток. По-перше, це розробка та реалізація 
комплексу заходів, зростання обсягів ВВП на стабільній довготерміновій основі. 
По-друге, примноження інтелектуального потенціал нації на основі впроваджен-
ня новітніх науково-технічних проектів. По-третє, здійснення ефективної аграр-
ної політики, розуміючи, що наявність родючих земель і сприятливі природні 
умови самі по собі не вирішують проблем сільськогосподарського сектору. По-
четверте, глибина перебудови соціальної сфери із запровадженням ринкових 
принципів господарювання. Нарешті, захист національних економічних інтересів 
завдяки збереженню самодостатності і конкурентоспроможності експертно-
орієнтованих народногосподарських галузей та оновлення паливно-
енергетичного комплексу. І тут проблема полягає не стільки у диверсифікації 
залучення енергоносіїв з інших країн, скільки у проведенні активної політики 
енергозбереження. 

Нинішній експертно-орієнтований потенціал не дозволяє отримувати суттє-
вий додатковий приріст національного доходу, частину якого можна було б ви-
користати на реструктуризацію економіки. Отримані від експорту кошти 
здебільшого йдуть на погашення заборгованості за енергоносії. Виникає парадо-
ксальна ситуація: транзитивна акція не зменшує сукупні витрати суспільного 
виробництва, а, принаймні у кращому випадку, веде до їх нульового варіанту. 
Тим самим ще раз підтверджується необхідність підвищення інтенсивності між-
галузевих структурних змін в основних виробничих фондах і споживанні енер-
горесурсів як обов’язкових умов переходу до нового типу економічного 
зростання. 
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З цією метою все більше уваги має приділятися проблемі кількісного вирі-
шення «природної» системи цін і на їх базі – стану макроекономічної рівноваги 
та рівня недосконалості ринків. Тут також не обійтися без визначення перспек-
тив стійкого розвитку національної економіки на основі розробки моделі опти-
мальної структури, яка б врахувала пріоритетність національних економічних 
інтересів у підвищенні ефективності економіки та зростанні значимості вирі-
шення соціальних проблем. 

Нестійкість вітчизняної економіки на початковому етапі ринкових перетво-
рень і затяжна економічна криза послабила роль головних чинників зростання 
інноваційного розвитку та його інвестиційного забезпечення. По суті припини-
лося виробниче нагромадження і своєчасне оновлення основного капіталу. По-
долати ці негативні тенденції не вдається лише завдяки використанню 
запозичених із-за кордону ринкових важелів. При обмеженості джерел інвесту-
вання важливо наявні кошти спрямувати на створення у відносно короткий тер-
мін прогресивних, високоефективних засобів виробництва, спроможних 
розширити випуск необхідної продукції. З огляду на це рекомендації «Вашинг-
тонського консенсусу» вважаються небезпечними і можуть розглядатися як то-
талітарна ідеологія. Оскільки ринкова трансформація здійснюється 
уповільненими темпами й зі значним запізненням, то необхідно переходити на 
виваженішу, послідовнішу політику формування нової структури внутрішнього 
національного ринку, здатного задовольняти інтегративні потреби суспільства. 
Останні, у свою чергу, мають бути основою для розгортання виробничого поте-
нціалу господарств різних форм власності, реалізації всіма їх суб’єктами-носіями 
своїх економічних інтересів. 

Зауважимо, що становлення вітчизняної незалежної економіки розпочалося 
без чіткої концепції її реформування. Не було запропоновано реальної програми 
структурної перебудови, яка б стимулювала технологічну модернізацію, приско-
рений розвиток пріоритетних сфер економіки. Не випадково водночас із скоро-
ченням абсолютних обсягів виробництва суттєво погіршилася галузева 
структура, зменшилися доходи інституційних секторів, порушилися відтворюва-
льні пропорції між ними, загальмувалися процеси трансформації заощаджень в 
інвестиції. Тим самим стають зрозумілішими причини відставання української 
економіки від розвинених країн. Але не піддається поясненню вкрай нерівномір-
ний розподіл матеріальних благ і доходів. Саме звідси і витікають негативні со-
ціальні наслідки, що протистоять ефективному функціонуванню економіки. 

Лише та країна, внутрішній ринок якої має достатні ресурси й ефективні тех-
нології, здатна успішно витримувати конкуренцію на світових ринках. Конкуре-
нтна перевага відзначається дією системи детермінантів так званого 
«національного ромбу» (попит – ресурсне забезпечення – стратегія вітчизняних 
компаній – характер суміжних і підтримуючих галузей) і результатом її стає 
ефект емерджентності. Саме у спроможності забезпечувати конкурентні перева-
ги вітчизняної економіки, зміцнювати позиції внутрішнього ринку, впроваджу-
вати інноваційну модель розвитку, освоювати механізми енергозбереження та 
загалом проводити ефективну структурну політику і вбачаються критеріальні 
ознаки участі держави у формуванні та реалізації національного економічного 
інтересу.  
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Шарапа О.М., ст. викл. УДУФМТ 

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Зернопродуктовий підкомплекс АПК традиційно належить до найбільш до-
сліджуваних теоретиками і практиками об’єктів як базовий чинник національної 
продовольчої безпеки. 

Глобальна продовольча криза 2007–2008 років показала величезну значу-
щість продовольчої безпеки для кожної країни. 

Визнаючи важливість продовольства для людства, 16 жовтня 1980 р. ФАО 
встановило «World Food Day» як день, призначений для ознайомлення широкої 
громадськості з проблемами голоду у світі, його регіонах та окремих країнах і 
заходами, що застосовуються для його подолання [1]. 

Поняття «продовольча безпека» увійшло до словників після зернової кризи 
1972-1973 років, аналізуючи яку Генеральна Асамблея ООН (1974 р.) прийняла 
резолюцію «Міжнародні зобов’язання з забезпечення продовольчої безпеки у 
світі». Згідно з документом, світова продовольча безпека – це «утримання стабі-
льності на ринках продовольчих товарів при доступності базових продуктів хар-
чування для всіх країн світу» [2]. 

Поняття визначення «продовольча безпека» останні три десятиліття поступо-
во змінювалося при запровадженні вперше в 70-х роках. Тоді головними були 
обсяг і стабільність постачання харчів. Такий підхід був задекларований у 1974 
році, коли ООН ухвалила «Декларацію про ліквідування голоду і недоїдання». У 
80-ті роки до цього визначення було додано ще два поняття: доступ для всіх 
людей весь час і достатність продуктів для активного та здорового життя. 

У 1996 році на Всесвітньому продовольчому саміті було визначено, що: 
«Продовольча безпека – це коли людина постійно має фізичний, соціальний та 
економічний доступ до достатніх, безпечних та корисних продуктів, які забезпе-
чують її потреби й харчові преференції для активного і здорового життя» [3]. 

Закон України «Про державну підтримку сільського господарства в Україні» 
дає таке визначення цьому самому поняттю: «Продовольча безпека – захище-
ність життєвих інтересів людини, яка виражається у гарантуванні державою без-
перешкодного економічного доступу людини до продуктів харчування з метою 
підтримання її звичайної життєвої діяльності» [4]. 

Основними завданнями для забезпечення продовольчої безпеки є:  
–  створення запасів продуктів харчування на рівні окремих країн;  
–  організація моніторингу та раннього попередження нестачі продуктів 

харчування;  
–  надання допомоги країнам, що терплять нестачу; 
–  запрошення країн, що розвиваються, до участі у міжнародній торгівлі 

сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування. 
Загальновідомо, що критичний стан із продовольчим забезпеченням населен-

ня належить до загроз національній безпеці країни. 
На конференції ФАО у пропозиціях генеральному директору щодо світової 

продовольчої безпеки було зазначено, що «потрібен кращий баланс між світовим 
постачанням і потребами в аграрній продукції при збільшенні аграрного вироб-
ництва та споживання щодо адекватності кількості та якості харчів для всіх груп 
споживачів із приділенням уваги щодо раціонального використання світових 
харчових і аграрних ресурсів». 

Професор О. І. Гойчук [5] запропонувала схему формування продовольчої 
безпеки на різних етапах формування людської спільноти нашої планети – від 
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родинного до глобального рівня (продовольча безпека і досі не вирішена). Так, 
етапи формування продовольчої безпеки включають: 

I. Етап локального вирішення продовольчої проблеми (початок зароджен-
ня людського суспільства – друга половина ХІХ ст.). 

II.  Етап зародження світової системи продовольчого забезпечення (друга 
половина ХІХ ст. – середина ХХ ст.). 

III.  Етап організаційного формування світової системи продовольчого за-
безпечення (середина ХХ ст. – початок 70-х років ХХ ст.). 

IV. Етап вирішення проблеми світової продовольчої безпеки на глобальному 
рівні (70-ті роки ХХ ст. – початок 90-х років ХХ ст.). 

V. Етап посилення ролі національної продовольчої безпеки в системі світо-
вої продовольчої безпеки (початок 90-х років ХХ ст. – донині). 

Професори П. Т. Саблук, О. Г. Білоус та В. І. Власов [6] додають, що ключо-
вими характеристиками продовольчої безпеки є: доступність, можливість і ста-
лість використання продовольства, які багато в чому залежать не тільки від 
зростання виробництва аграрної продукції, а й від торгової політики, розвитку 
торговельних зв'язків на ринках аграрної продукції, що можуть змінити ці харак-
теристики до позитивного рівня. 

Наголошуємо, що продовольча безпека є дуже важливою економічною кате-
горією, оскільки вона пов’язана не тільки з системою організації виробництва і 
постачання продуктів харчування, а й економічною безпекою держави загалом. 

У загальному вигляді продовольча безпека – це певний стан економіки, при 
якому держава має продовольство в достатні кількості, а населення має можли-
вість його придбати. Проблема тісно пов'язана з економічними, соціальними, 
демографічними, екологічними та іншими факторами, а також з державною під-
тримкою та вкладенням коштів в економіку, що дозволяє отримувати довший 
ефект порівняно з торговими угодами, навіть дуже вигідними. На кожному етапі 
розвитку поняття «продовольча безпека» модифікується відповідно до умов, 
включаючи стан світового ринку, хоча сутність його в принципі не змінюється. 

Оскільки продовольча безпека – це наявність і доступність продовольства, 
то, природно, загрозою для її досягнення буде те, що визначає відсутність, дефі-
цит, зменшення чи руйнація цього головного ресурсу життя, погіршення його 
якості. У зв'язку з цим, поряд з факторами забезпечення продовольчої безпеки, 
необхідно постійно досліджувати й давати оцінку реальним та потенційним за-
грозам, особливо в кризових ситуаціях. 

Негативні фактори, перебуваючи в певній сукупності причинно-наслідкових 
зв'язків, котрі посилюють їх дію, становлять систему загроз безпеці. Система 
реальних та потенційних загроз не є постійною, оскільки загрози можуть зроста-
ти, зменшуватися чи повністю зникати, при цьому змінюватиметься і значимість 
протидії їм. 

Класифікують загрози за різними ознаками [7]: 
– за джерелом виникнення: 

− внутрішні (джерело на території держави); 
− зовнішні (за межами держави); 

– за відношенням до діяльності людини: 
− об'єктивні, які формуються незалежно від людини (природні катак-

лізми, стихійні лиха); 
− суб'єктивні (пов'язані з незадовільними управлінськими рішеннями); 

– за вірогідністю реалізації: 
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− реальні (здійснюються в будь-який момент); 
− потенційні (реалізуються за певних умов); 

– за можливістю прогнозування: 
− прогнозовані на рівні держави і регіонального об'єднання держав; 
− не прогнозовані; 

– за наслідками: 
− всеохоплюючі (відображаються по всій території держави чи біль-

шості її суб'єктів); 
− локальні; 

– за збитками: 
− катастрофічні; 
− значні; 
− такі, що викликають труднощі. 

Усі засоби попередження загроз є складовими єдиної системи, функціонують 
на основі плану антикризового управління, включаючи інституціональну основу 
(державні та неурядові організації); систему раннього попередження (інформа-
ційна база для контролю індикаторів кризи), планування (випереджальне та ан-
тикризове), ресурси. 
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Цесаренко С.І., кафедра світового господарства  
і міжнародної економічної інтеграції УДУФМТ 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УКРАЇНИ У СФЕРІ ТЕХНІЧНИХ БАР’ЄРІВ,  
ПЕРЕДБАЧЕНИХ УГОДОЮ ТБТ У РАМКАХ СОТ, ТА ЇХ ВПЛИВ  

НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ КРАЇНИ 
Питання технічного регулювання є одним із найбільш значимих для стабіль-

ного розвитку економіки країни та її економічної безпеки. Зі вступом України до 
СОТ ще гостріше постала необхідність продовження процесу реформування 
існуючої системи технічного регулювання в країні. Адже саме питання безпеки 
та якості продукції, її відповідність міжнародним стандартам нині є одним із 
пріоритетів у міжнародній торгівлі та основним бар’єром при допуску вітчизня-
ної продукції на світові ринки. 
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Згідно із зобов’язаннями України у сфері ТБТ, до 30 грудня 2011 року всі 
чинні національні стандарти і технічні регламенти зі стандартами мають бути 
гармонізовані з відповідними міжнародними стандартами або технічними регла-
ментами, що є добровільними до застосування (стаття 2.4 Угоди ТБТ)1. 

Україна і далі зменшуватиме число категорій продуктів, які підлягають 
обов’язковій сертифікації третьою стороною та надасть СОТ переглянутий пере-
лік товарів, які підлягають обов’язковій сертифікації до 31 січня 2012 року. 

У зв’язку зі вступом до СОТ українська система технічного регулювання пе-
реходить до такої, де обов’язковими для дотримання є технічні регламенти (які 
визначають характеристики товару або пов’язані з ним виробничі процеси чи 
способи виробництва, включаючи адміністративні положення). Водночас, до-
тримання стандарту (який визначає призначені для загального і багаторазового 
використання правила, інструкції або характеристики товарів чи пов’язаних з 
ними виробничих процесів або способів виробництва) не є обов’язковим. 

Україна виконує вимоги Угоди про технічні бар’єри в торгівлі з дати вступу 
до СОТ. Таким чином, відповідно до зобов’язань, Україна не має перехідного 
періоду у застосуванні положень Угоди ТБТ. 

Станом на 10 вересня 2009 року в Україні є чинними 5790 національних ста-
ндартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими. Рівень гармонізації 
на 1 липня 2009 року досяг 25 %. 

В останні роки, у зв’язку з виконанням зобов’язань України в рамках вступу до 
СОТ, процес гармонізації національних стандартів з міжнародними прискорився. З 
метою забезпечення розвитку національної стандартизації, її відповідності вимогам 
Угоди про технічні бар’єри в торгівлі та гармонізації із системою стандартизації ЄС 
урядом прийнято Державну програму стандартизації на 2006–2010 роки. Програма 
передбачає прийняття 8570 стандартів, що підлягають розробці як гармонізовані з 
міжнародними та європейськими за галузями економіки2. 

У 2008 році забезпечено прийняття 1057 таких стандартів. Це найбільша кіль-
кість прийнятих за останні роки гармонізованих стандартів. Наприклад: у 2006 
році – 628, у 2007-му – 877.3, але ж було заплановано приймати по 1,5 тис. стан-
дартів щороку. 

Існування в Україні великої кількості (понад 16 тис.) міждержавних стандар-
тів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, що є обов’язковими до застосування, 
сприймаються країнами-членами СОТ як технічні бар’єри в торгівлі. Наразі ска-
совано чинність лише 3298 таких міждержавних стандартів. 

Перехід від обов’язкової сертифікації продукції до оцінки її відповідності 
згідно з міжнародною та європейською практикою здійснюється шляхом впрова-
дження технічних регламентів на певні види продукції, розроблених на основі 
європейських директив. 

На даний час в Україні прийнято 25 технічних регламентів, розроблених на 
основі європейських директив. З 2009 до 2012 року планується запровадити по-

                                                                 
1 Звіт Робочої групи з питань вступу України до Світової організації торгівлі. 
WT/ACC/UKR/152, 25 січня 2008 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.wto.org 
2 «План заходів щодо адаптації економіки України до вимог СОТ», затверджений Розпо-
рядженням КМ України від 30.10.2008 № 1381-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
zakon.rada.gov.uа 
3 Інформація щодо першої річниці членства України в СОТ : Офіц. сайт Держспоживстан-
дарту України, цитовано за версією сайту на 02.10.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: www.dssu.gov.ua. 
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над 20 технічних регламентів, що дозволить вилучити з Переліку продукції, що 
підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, не менше 15 розділів.  

Необхідно відмітити, що за 2008–2009 роки досягнуто значного прогресу у 
справі розроблення та затвердження технічних регламентів. Якщо у 2006 році 
Кабінетом Міністрів України було затверджено лише один технічний регламент, 
у 2007 – 3, то протягом 2008 року урядом затверджено 13 технічних регламентів, 
у 2009 році прийнято 7 технічних регламентів (з десяти запланованих). Недолі-
ком є те, що жоден із затверджених технічних регламентів в Україні не застосо-
вується. Відповідно, незважаючи на давно задекларований перехід до системи 
регулювання на основі технічних регламентів, що було ще раз підтверджено у 
зобов’язаннях перед СОТ, фактично цей перехід відбувається лише на папері. На 
практиці триває дія старої системи технічного регулювання1. 

Чутливим питанням залишається виключення з Переліку продукції, що під-
лягає обов’язковій сертифікації в Україні, харчових продуктів, та й загалом – 
перспективи усунення нетарифних бар’єрів між ЄС та Україною у сфері техніч-
них стандартів для сільського господарства та харчової галузі є проблематичним. 

На цей час Україна здатна тільки експортувати до ЄС збіжжя та кілька інших 
продуктів, як-от горіхи та мед, оскільки на цей момент вона не відповідає стандартам 
ЄС щодо м’ясних продуктів та інших оброблених харчових продуктів. ЄС дедалі 
більше експортує оброблені харчові продукти до України, але часто з’ясовує, що 
українські стандарти, які ще не прив’язані до СОТ, дуже складні для дотримання, 
оскільки вони застосовуються у непрозорий і непередбачливий спосіб. 

На підставі Угоди про технічні бар’єри в торгівлі, Україна почала запрова-
джувати міжнародні та європейські стандарти здоров’я і безпеки до національно-
го законодавства, намагаючись забезпечити конкурентоспроможність продукції 
та ліквідувати зайві перешкоди для торгівлі. Однак лише 22,7% загальної кілько-
сті державних стандартів України (ДСТУ) у сфері агропродовольчого комплексу 
відповідають міжнародним стандартам.2 

Узагалі досі не гармонізовані до світових вимог стандарти у землеробстві, лі-
сництві, бджільництві, а також стандарти на рибу та рибні продукти, продукцію 
птахівництва, тютюн і тютюнові вироби, пестициди та інші агрохімікати. 

Украй важливе поліпшення відповідності продукції тваринництва та харчо-
вої промисловості. Необхідність відповідати сучасним міжнародним та європей-
ським вимогам має також зробити вагомий внесок до запровадження нових 
технологій, реструктуризації тваринництва та підвищити якість продуктів до 
рівня, необхідного для заміщення імпорту та просування на іноземних ринках. 

В Україні також немає законодавчих актів, що регулюють відносини у сфері 
генної інженерії або визначають принципи використання генетично модифікова-
них організмів. Деякі країни, що мають спільні кордони з Україною, дозволяють 
використання генетично модифікованих організмів і продуктів, які містять такі 
організми, і майже напевно спричиняють їхнє несанкціоноване та неконтрольо-
ване поширення на території України. Таким чином, необхідно негайно створити 
відповідні правові рамки. 

Підсумовуючи, зазначимо, що головними причинами існування проблем у сфері 
стандартизації та оцінки відповідності продукції є: невідповідність секторального 

                                                                 
1 Куценко К., Кузяків О. Технічне регулювання в Україні після набуття країною членства у 
світовій організації торгівлі / Матеріали круглого столу «Стан виконання зобов’язань 
України перед СОТ: рік після приєднання» 1.07.2009 р. 
2 Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання круглого столу на тему: «Стан виконан-
ня зобов’язань України перед СОТ: рік після приєднання» : Додаток 1 до листа 
Мінагропромполітики від 26.06.2009 р. №37-23-5-4/10827. 
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законодавства та національної нормативно-правової бази європейським вимогам; 
невідповідність української інфраструктури якості світовим принципам і підходам; 
недостатня конкуренто- й експортоспроможність продукції, пов’язана з недостатнім 
технологічним та інноваційним рівнем промисловості; застарілі методи управління; 
нестабільна політична і економічна ситуація в державі; недостатні темпи реформ в 
економіці, зокрема, у сфері технічного регулювання. 

Таким чином, фактично, реалізація реформ у сфері технічного регулювання 
яка відповідала би міжнародним нормам і була спроможна гарантувати безпеку 
споживачам потребує: 

– забезпечити розробку та впровадження в Україні Закону України „Про 
державний ринковий нагляд”, а також законів на основі директив ЄС про 
загальну безпеку продукції та щодо юридичної відповідальності за дефе-
ктну продукцію. 

– створити систему ринкового нагляду, що ґрунтується на основі безпеч-
ності продукту для споживачів та відповідальності виробників. 

– створити та оснастити мережі випробувальних лабораторій (за міжнаро-
дним стандартом ISO 17025) у кожному обласному центрі та містах рес-
публіканського підпорядкування, які були б у змозі виявити вміст ГМО в 
харчових продуктах та забезпечити підготовку відповідного персоналу. 

– запровадити механізм контролю якості харчової продукції та сільського-
сподарської сировини з урахуванням європейської практики через впро-
вадження та функціонування на підприємстві систем управління, 
зокрема, управління якістю, управління безпечністю харчової продукції, 
НАССР. 

– продовжити розробку, затвердження та впровадження нових технічних 
регламентів, які базуються на відповідних європейських директивах. 

Відсутність активних заходів держави у цій сфері може призвести до низки 
негативних наслідків, зокрема: обмеження доступу української продукції на сві-
тові ринки через невизнання результатів української оцінки відповідності; наяв-
ність на внутрішньому ринку неякісної продукції може являти собою небезпеку 
для здоров’я людей та становити загрозу економічній безпеці держави. 

Андерсон В.М., Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова  

БІЗНЕС-ГЕОГРАФІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІ-
ЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА МІКРО-, МЕЗО- ТА МАКРОЕКОНОМІЧНО-

МУ РІВНІ  
У світовій економіці відбуваються якісні зміни, пов'язані із глобалізацією, 

нерівномірністю розвитку, посиленням боротьби між тенденціями формування 
однополярного і багатополярного світу, загостренням конкурентної боротьби 
між країнами, регіонами і фірмами. Фактично мова йде про виникнення на рубе-
жі ХХ і ХХІ століть економіки нового типу – т.зв. “неоекономіки”. Можна виді-
лити, принаймні, три групи факторів формування неоекономіки:  

Фактори глобалізації: інтернаціоналізація виробництва та зростання мобіль-
ності капіталів; лібералізація ринків; стандартизація ділових процесів, продукції, 
мови спілкування і форматів передачі даних; формування міжнародної системи 
захисту прав інтелектуальної власності. 

Фактори інформатизації: перетворення інформації на загальнодоступний ресурс 
(створення інформаційних мереж); формування нового “цифрового” простору (кібе-
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рпростору); створення і широке практичне застосування новітніх технологій; вико-
ристання інформаційних технологій як засобів зв’язку і комунікацій. 

Ціннісні і соціокультурні фактори: перехід до системи постматеріальних цін-
ностей; зміна провідних мотивів трудової діяльності (у структурі потреб духовні 
домінують над матеріальними); спрямованість буденного і наукового пізнання 
на внутрішній світ людини, зростання ролі рефлексивної діяльності; зміна мен-
тальності (свідомість стає новим предметом праці); інноваційність та креатив-
ність як сучасна модель економічної поведінки.  

В умовах, коли ринок визначено загальноцивілізаційною цінністю, сила і мо-
гутність будь-якої держави все більше визначаються конкурентоздатністю його 
виробників. Саме забезпечення конкурентоздатності лежить в основі розробки 
стратегії розвитку країни, регіону і окремої фірми. Розвиток країни та її регіонів 
залежить від усіх елементів ринку і, в першу чергу, від конкурентоздатності 
суб’єктів господарювання. Але конкурентна перевага фірм створюється й утри-
мується в тісному зв'язку з місцевими географічними умовами. Незважаючи на 
глобалізацію багатьох галузей виробництва, роль місця базування фірми остан-
нім часом посилюється, і успіх у змаганні з конкурентами залежить насамперед 
від положення справ у країні та окремому регіоні.  

У свою чергу, країни і регіони також розвиваються в конкурентному середо-
вищі. Це пов’язано з тим, що на даний час всі регіони світу переживають проце-
си економічної інтеграції і трансформації. Технологічні новації у сфері 
телекомунікацій та транспорту відкривають нові можливості для контактів і вза-
ємодії регіонів незалежно від місця їх географічного розташування. Як наслідок, 
зростає конкуренція між регіонами щодо можливостей підключення до так зва-
них “воріт глобальної економіки” – інноваційних і фінансових центрів та мереж, 
що генерують процес глобалізації.  

Ефективним інструментом запровадження регіонального і місцевого розвит-
ку в умовах загострення геоекономічної конкуренції має стати бізнесова геогра-
фія (бізнес-географія). Можна виділити, принаймні, чотири обставини, що 
викликали появу й обумовлюють можливість широкого практичного застосуван-
ня цієї нової прикладної суспільно-географічної науки: 1) зростання числа су-
б'єктів господарювання, що одержали право самостійно здійснювати 
територіальне планування і управління своєї господарської діяльності. Це особ-
ливо характерно для економік перехідного типу, які характеризуються появою 
(відновленням) інституту приватної власності на землю, а також зростанням 
кількості самостійних підприємств і фірм, що надають територіально-
розподілені послуги (в англомовній літературі для них почали використовувати 
спеціальний термін – «location-based service»). У цій ситуації бізнесова географія 
допомагає забезпечити конкурентоздатність суб'єктів господарювання за раху-
нок раціональної просторової організації виробництва і ринку збуту товарів (по-
слуг); 2) загострення конкуренції на ринках товарів і послуг, що призводить до 
необхідності розглядати просторовий фактор як один із ключових резервів під-
вищення конкурентоздатності суб'єктів господарювання. В умовах, коли всі інші 
можливі ресурси підвищення конкурентоздатності (технологічні, організаційні, 
соціальні) вже майже вичерпані, резерв раціональної просторової організації 
виробництва і розподілення стає ведучим і може забезпечити суттєвий економіч-
ний ефект. У цьому зв'язку географічний простір (географічне середовище) може 
розглядатися як важливий різновид виробничого ресурсу (ресурсотовару), що 
претендує на роль самостійного об'єкта менеджменту і маркетингу; 3) розширен-
ня прав і зростання самостійності місцевих органів влади зумовлюють необхід-
ність переходу від територіального управління, яке фактично виконує лише 
функції адміністрування за територіальною ознакою, до географічного менедж-
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менту, що містить у собі такі додаткові функції, як територіальне планування, 
географічна експертиза, регіональний маркетинг, геоаудит та ряд інших. Бізне-
сова географія є ефективним інструментом реалізації концепції сталого розвитку 
на місцевому та регіональному рівнях; 4) поява нових інформаційних технологій 
збору, збереження, обробки і поширення географічної інформації, що забезпечу-
ють можливість організації територіального соціально-економічного моніторин-
гу. Такий моніторинг дозволяє контролювати процеси територіальної організації 
і самоорганізації виробництва і споживання як на рівні фірми, так і на рівні ціло-
го регіону. Географічні інформаційні системи (ГІС), супутникове позиціювання 
(GPS) та навігаційні системи, дистанційне зондування, автоматизоване карто-
графування, мобільний зв'язок та Інтернет складають сучасну технологічну ос-
нову геоменеджменту – просторового аналога time-менеджменту (управління 
часом), який дозволяє ефективно здійснювати функції територіально-
го/просторового планування, управління і моніторингу. 

В якості об’єкта бізнесової географії, на наш погляд, треба розглядати прос-
торову поведінку суб’єктів економічної діяльності (компаній, фірм, банків, під-
приємств і організацій різної форми власності) у реальному географічному 
просторі (середовищі) в умовах ринкової (або змішаної чи квазіринкової) еконо-
міки. Бізнесова географія принципово не може існувати в умовах виключно пла-
нової (командно-адміністративної) економіки. 

Предметом бізнесової географії є вивчення закономірностей просторової ор-
ганізації різноманітних бізнес-процесів, а метою – розробка моделей раціональ-
ної (оптимальної) просторової організації підприємницької діяльності на основі 
економічних, соціальних та екологічних критеріїв. 

Теоретико-методологічну основу бізнесової географії мають складати:  
– географічна теорія розміщення, побудована на основі адаптації до гео-

графічних реалій занадто формалізованої в рамках просторової економі-
ки т.зв. “локаційної теорії” (location theory); 

– географічна теорія просторової конкуренції; 
– теорія географічної ренти; 
– географічна теорія менеджменту; 
– географічна теорія маркетингу; 
– теорія економіко-географічних ризиків; 
– теорія прийняття просторових рішень; 
– кластерна теорія просторової організації бізнесу. 
Технологічний рівень бізнесової географії має представляти ділова географія 

– сукупність географічних (здебільшого геоінформаційних) технологій менедж-
менту.  

Бізнесова географія відрізняється від прикладної економічної географії пере-
дусім тим, що вона орієнтована на пошук і реалізацію просторових факторів 
покращення конкретних бізнес-рішень і оперує на рівні менеджменту окремої 
фірми (підприємства, організації), у той час як прикладна економічна географія 
обслуговує корпоративні суспільні потреби певних територій (територіальних 
громад) і оперує на рівні планування території (геопланування) [13, С.96].  

Однією з головних задач бізнесової географія має бути вивчення рентних 
ефектів системного (групового) розміщення. Якщо розглядати територію (за Е.Б. 
Алаєвим – геоторію) як обмежений природний ресурс – просторовий базис роз-
міщення суспільства, то можна застосувати “рентний” підхід для з’ясування 
процесів використання географічного простору і географічного середовища. В 
умовах глобалізації економічних процесів та фінансових ринків, інвестори (які 
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вже мають міжнародний, транснаціональний статус) і “власники” територій 
(уряди країн, органи місцевого самоврядування) вступають у відносини, аналогі-
чні відносинам землевласників і капіталістів-орендаторів в рамках класичної 
теорії земельної ренти. Тому можна говорити про географічну (регіональну) рен-
ту, яка виникає в процесі використання “регіонального середовища” у вигляді 
розміщення там інвестицій, запроваджених в результаті геоекономічної конкуре-
нції інвесторів. Бізнесова географія, як прикладна наука, має вивчати процеси і 
особливості утворення географічної ренти різних типів, у тому числі географіч-
ної квазіренти. Вона повинна мати відповідний методичний апарат для її кількі-
сного оцінювання і прогнозування. Важливе значення для бізнес-географії має 
також вивчення мультиплікаторних ефектів розміщення. Мультиплікаторний 
(посилюючий або гальмуючий) ефект розміщення виникає завдяки впливу пев-
ної сукупності просторових факторів (мультиплікаторів) на об’єкт, що розміщу-
ється, і навпаки (через зворотний зв’язок). Таким чином, ефект розміщення 
(економічний, соціальний, екологічний) певного об’єкту в різних місцях буде 
різним.  

Черевко М.О., УДУФМТ 

ЦІЛІ УКРАЇНИ В СЕРЕДОВИЩІ ІНШИХ КРАЇН 
Будь-який складний об'єкт навколо нас (і ми самі) побудований на одному 

принципі: він цільний на силі тяжіння, або декількох силах, що існують між еле-
ментами, з яких він побудований, і відокремлений від інших системних об'єктів. 
До самих елементів треба ставитися як до внутрішньоскладних стійких систем. 
Нестача внутрішніх зв'язків призведе до зовнішніх залежностей і тому нестійко-
сті ззовні, а надлишок внутрішніх зв'язків – до нестійкості зсередини. Для склад-
них систем з підсистемами можуть бути одночасно обидва типи нестійкості.  

Процес формування системності назвемо об'єднанням. В простих системах 
об'єднання будується на тяжінні елементів. В складних системах створюються 
об'єднуючі підсистеми-посередники. В сучасних людських суспільствах склало-
ся кілька рівнів об'єднання: сімейні, політичні, що використовують фізіологічну 
залежність елементів, економічні, спрямовані не тільки на людей, але й на соціа-
льні об'єднуючі структури, фінансові й інтелектуальні. Притягуючі сили кожного 
з таких рівнів мають свій радіус дії і втягують певну кількість людей, обмежую-
чи кількісно свої об'єднання. Перевищення такої кількості призведе до нестійко-
сті та розпаду цієї підсистеми. Марксовський «закон» переходу кількості в якість 
працює тільки в тому випадку, якщо в голові одного з людей-служителів цього 
рівня виникає і потім реалізується модель об'єднання більш високого рівня. На-
явні дані показують, що це буває у виняткових випадках, і тому цей «закон» не 
може бути законом Природи, а тільки спостереження за вже ускладненими сис-
темами.  

Об'єднання більш високого рівня може скластися тільки у випадку створення 
провідної частини складної системи (в термінах Эшби). Необхідними (але не 
достатніми) умовами для цього є здатність в одному з елементів системи створи-
ти модель такого рівня, і здатність існуючої провідної частини системи розпізна-
ти цю модель (відбір і навчання) або можливість в системі сформувати нову 
провідну частину, навчену функціонувати в новому рівні. Все написане вище 
багато хто віднесе до питань розвитку систем. В дійсності більш важливим, 
складним і невирішеним питанням є стабілізація системи взаємин людей з існу-
ючими об'єднуючими рівнями. Принцип стабілізації є необхідним принципом 
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побудови всіх об'єктів навколо нас, включаючи живих істот і їх об'єднань (дис-
кретність Всесвіту). Швидше за все, заради нього ввели двостатевість живих 
багатоклітинних істот, з метою створення хоча б примітивного соціального сере-
довища. 

Термін «економічна безпека» треба замінити терміном «економічна стій-
кість». Тобто, стійкість виробництва і товарообмінів під дією зовнішніх стосовно 
економіки впливів на неї. У всій можливій системі взаємин людей економічні 
взаємини є лише частиною і не дуже великої. В загальному випадку економічні 
взаємини в окремому людському суспільстві не становлять замкнуту систему. 
Завдання організаторів економічного суспільства полягає в тому, щоб економічні 
відносини зробити максимально замкнутими, максимально наближеними до 
системних. Для цього треба можливі залежності впливу, або нейтралізувати, або 
підкорити.  

Стійкості економіки можна домогтися як замикаючи свою економіку від ін-
ших країн і застосовуючи шлюзування, так і навпаки, відкриваючи її перед ін-
шою країною, спроможною до економічного росту і з моделлю об'єднання 
економік. Але і у другому випадку перед суспільством стоїть завдання максима-
льного використання внутрішніх можливостей. Якщо більш потужна країна не 
розвивається і не вимагає від верхівки країни, що приєднується, максимального 
використання її внутрішніх можливостей, то це є ознакою простого використан-
ня чужих ресурсів, або використання її як засобу збільшення своєї грошової маси 
і прискорення грошового обігу в випадку фінансової системи. Тобто, це буде 
примітивна територіальна експансія. 

Внутрішню стійкість створює провідна частина (держава) формуванням еко-
номічної людини, організацією економічних відносин і плануванням доступних 
територіальних ресурсів. Ринкові відносини без обмежень і організаційних дій 
держави завжди приведуть до бартеру. Ринкові відносини не можуть бути прові-
дними відносинами в матеріальній діяльності людей. Тільки наявність держави з 
достатнім набором інструментів господарської діяльності здатна для підвищення 
стійкості економіки включити в систему відносин ринкові й взагалі всі необхідні 
інші розподілені відносини. 

В наш час на Землі співіснує досить багато людських суспільств, системна 
складність яких не однакова. Єдиними, які в останні 500 років стали ускладню-
ватися, були людські суспільства західноєвропейського типу, пройшовши шлях 
від маленьких держав до великих, але не стабільних для свого рівня складності 
об'єднанням. Перед людьми не стоїть завдання поєднуватися за всяку ціну. Об'-
єднання – це побічний продукт цілей людей, але об'єднання є одним зі статисти-
чних показників складності системи та бажання участі в системі окремими 
людьми. Переважна більшість багаточисленних об'єднань, які домагалися знизу 
бажаннями людей, є не довгоживучі. Людство знає безліч прикладів об'єднання 
заради об'єднання. Греція, Рим і Київська Русь, наприклад. Росія і Радянський 
Союз. Держави в Азії і Африці. Всі вони розпалися. Розпадні співтовариства 
ніколи знову не можуть піднятися до рівня самоорганізації. Ця доля очікує і сус-
пільства західноєвропейського типу. Ні Європейський союз, ні нинішня Росія не 
здатні для підвищення стійкості нашої економіки запропонувати план об'єднання 
ні нам, ні іншим країнам, населення яких вже одержало деяку кваліфікацію та 
здатність навчатися.  

Територіальна експансія без політичних прийомів побудови далеких зв'язків 
завжди є нестійкою. Західноєвропейські економіки не здатні поширитися на всі 
країни. Спочатку вони провели колоніальну експансію, і потрапили в її нестій-
кість. Розробити модель ускладнення колоніальних територій вони не змогли – 
особисті інтереси вище законів Природи. Тепер вони провели часткову торгове-
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льну експансію, привівши людство до позамежного нестійкого стану. Нехай во-
ни подумають і займуться собою, нами вони не зайнялися та займатися не бу-
дуть, як і іншими європейцями в схожих з нами умовах.  

Є кілька необхідних умов, в рамках яких можливе стійке функціонування си-
стеми, зокрема людського суспільства. Перша – це умова замкнутості. Після 
розпаду Київської Русі спадкоємність українців зберігається завдяки замкнутості 
сільської общини. Ця ж замкнутість перешкоджала побудові держави. Зараз сіль-
ська община зруйнована. Нам треба побудувати замкнену функціонуючу спіль-
ність, яка поєднує людей, що живуть на території України. В руйнуванні наших 
границь поки ніхто не зацікавлений. Друга умова – це використання в середині 
країни єдиних грошей і заборона будь-яких грошей інших країн. Перші держави 
стали стійкими завдяки таким інструментам, як загально підпорядковуючі зако-
ни і гроші. Третя умова – кінцеве індивідуальне споживання повинне виробляти-
ся всередині країни. Четверте – виробництво жорстких продуктів повинне бути 
внутрішнім і захищене законодавчо. Існує ряд інших необхідних умов. Необхід-
но ввести доповнюючі механізми, що автоматизують функціонування вже існу-
ючої системи інтересів. 

Важко, звичайно, після декількох десятків років спочатку кількісної експансії 
і відмови від створення умов росту економіки, а потім і її руйнування, відмови 
від навчання підростаючих поколінь правилам повного ведення економічного 
процесу, почати роботу із загальної організації країни і народу. Тим більше по-
чати її за правилами Природи. Чим вище реальна кваліфікація взаємодіючих 
людей, тим більш багата країна і краще захищені люди і система, в якій вони 
живуть. 

Світлична Т.В., аспірантка,  
Мостовий Г.І., к.е.н., професор, заступник директора  

Харківського інституту фінансів, УДУФМТ 

ПОНЯТТЯ «ТРУДОВИЙ МІГРАНТ»  
В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ 

В умовах глобалізації світової економіки збільшуються обсяги та зростають 
темпи міграції людських ресурсів. У зв’язку з цим виникає потреба об’єднання 
зусиль усіх суспільних, урядових, приватних інститутів для аналізу феномену 
міграції за остання кілька десятиріч і ґрунтовного дослідження процесів міжна-
родного руху людських ресурсів та його наслідків. 

На сьогодні постала гостра необхідність розробки ефективної макроекономі-
чної та соціальної політик, які мають бути побудовані на новітніх теоретичних 
засадах з урахуванням практичних рекомендацій1. 

Одним з гострих питань дослідження процесів трудової міграції, що обумов-
лює проблематику даної роботи, є відсутність визначення «трудових мігрантів» у 
міжнародній та національній законодавчій, нормативно-правовій базі, на чому 
зауважують експерти Державного комітету статистики України та Українського 
центру соціальних реформ, які під керівництвом Є. Лібанової провели перше 
повномасштабне вибіркове обстеження населення з питань трудової міграції. 
Для цілей даного дослідження автори розробили власне визначення «зовнішніх 
                                                                 
1 Ольшевська І.П. Міжнародна міграція людських ресурсів в умовах глобалізації: автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.02 "Світове господарство і 
міжнародні економічні відносини" / І.П. Ольшевська. – Київ, 2008. – 20 с. 
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трудових мігрантів», до них були віднесені громадяни України працездатного 
віку, які займалися оплачуваною економічною діяльністю на території інших 
країн постійно, сезонно або тимчасово (включаючи тих, які працювали без офі-
ційного статусу). До них не включали прикордонних маятникових мігрантів, а 
також осіб, які виїхали на постійне місце проживання1, 2. 

Такі науковці як Пуригіна О.Г., Сардак С.Е. визначають поняття «трудовий 
мігрант (працюючий мігрант)» як особу, яка з метою наймання на роботу до іно-
земної фізичної чи юридичної особи на законній підставі переїжджає на певний 
строк до країни, громадянином якої не є3. На відміну від попереднього тракту-
вання у даному немає прив’язки до віку мігранта, не уточнено строки перебу-
вання в іншій країні, враховується лише офіційний статус працівника, воно є 
більш загальним. 

Постановою Верховної Ради України № 1890-VI від 16 лютого 2010 року бу-
ло прийнято за основу проект Закону № 5085-1 від 16 вересня 2009 року «Про 
Концепцію державної міграційної політики». Основним завданням прийняття 
проекту Закону є необхідність на законодавчому рівні визначити засади держав-
ної міграційної політики України та напрями її реалізації. Його метою є забезпе-
чення ефективного державного управління міграційними процесами, сталого 
демографічного та соціально-економічного розвитку країни, зміцнення націона-
льної безпеки, інтеграції до загальноєвропейського міграційного законодавства, 
запобігання виникненню неконтрольованих міграційних процесів та ліквідації їх 
наслідків, соціальний і правовий захист громадян України, які перебувають за 
кордоном, створення умов для безперешкодної реалізації прав, свобод, законних 
інтересів і виконання обов'язків мігрантами. 

У вищезазначеному законопроекті зустрічається декілька цікавих термінів, 
які необхідно проаналізувати, зважаючи на обрану проблематику: 

– працівник-мігрант – особа, яка постійно проживає на території однієї 
держави та на законних підставах знаходиться і здійснює на території 
іншої держави, громадянином якої вона не є, і де вона постійно не про-
живає, оплачувану трудову діяльність, маючи на це відповідний дозвіл 
державного органу; 

– трудовий мігрант – для цієї Концепції поняття «трудовий мігрант» озна-
чає поняття «працівник-мігрант – іноземець» – особа, яка в результаті 
перетинання державного кордону України змінила місце проживан-
ня/перебування з метою виконання на її території робіт, надання послуг 
на платній основі чи здійснення будь-якого виду підприємницької діяль-
ності4. Як бачимо, перше визначення є дещо загальним, а друге – більш 
конкретно відображає саме статус осіб-іммігрантів, які працюють на те-
риторії нашої держави. 

                                                                 
1 На роздоріжжі: аналітичні матеріали комплексного дослідження / [І. Марков, Ю.Бойко, 
О. Іванкова-Стецюк, Г. Селещук та ін.] ; за ред. І. Маркова. – Львів, 2009. – 248 с. 
2 Зовнішня трудова міграція населення України: основні результати вибіркового 
обстеження [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: 
http://openukraine.org/ua/programs/migration/research-program/  
3 Пуригіна О.Г. Міжнародна міграція: навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / 
О.Г. Пуригіна, С.Е. Сардак. – Київ : Видавничий центр "Академія", 2007. – 312 с. 
4 Проект Закону про Концепцію державної міграційної політики [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу до проекту Закону: 
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=5085&skl=7 
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Якщо звернутися до законодавства Російської Федерації, то в Концепції ре-
гулювання міграційних процесів в РФ, ухваленій Розпорядженням Уряду Росій-
ської Федерації № 256-р від 1 березня 2003 року, термін «суб’єкти зовнішньої 
трудової міграції (працівники-мігранти)» означає осіб, які займаються оплачува-
ною трудовою діяльністю на території держави, громадянами котрої вони не є і 
постійно не проживають на її території1. Порівнюючи тлумачення терміну «пра-
цівник-мігрант» у проекті Закону України «Про Концепцію державної міграцій-
ної політики» і Концепції регулювання міграційних процесів в Російській 
Федерації ми можемо знайти багато схожого, але на такий нюанс, як здійснення 
трудової діяльності на законних підставах, звернули увагу саме українські зако-
нотворці. 

У Британській Енциклопедії поняття «трудові мігранти» трактується як тип 
мігрантів, які перетинають внутрішні та міждержавні кордони у пошуках роботи, 
або з метою придбання чи продажу невеликих партій товару. Головними причи-
нами, що спонукають людей до такої міграції, можуть бути: безробіття, багато-
місячні затримки з виплатою заробітної плати, її мізерні розміри, зубожіння 
населення тощо. Як правило, трудовими мігрантами стають некваліфіковані або 
низькокваліфіковані робітники, які мають невисокий статус у суспільстві. Проте 
трудовими мігрантами (в силу певних причин та обставин) стають і професіона-
ли, які мають дефіцитну професію, вищу освіту і навіть вчені ступені. Здебіль-
шого, трудові мігранти прямують до розвинених країн Західної Європи та 
Північної Америки. Зростання їх чисельності, особливо в останні роки, призво-
дить до безлічі політико-правових, соціально-економічних, мовно-культурних та 
інших проблем. Уряди багатьох західноєвропейських країн та провідних міжна-
родних організацій виступають за створення системи впорядкованої, контрольо-
ваної та планової міграції2. 

Таким чином, постала гостра необхідність законодавчого визначення основ-
них засад державної міграційної політики України, напрямів її реалізації з метою 
інтеграції до світового міграційного законодавства. 

Борісова Л.П.,  
Колеснікова К.С.,  

Одеський інститут фінансів УДУФМТ  

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ 

Україна одночасно проходить складний історичний шлях державотворення і 
переходу від централізовано-планової системи управління економікою до соціа-
льно спрямованої ринкової економіки. Зрозуміло, що ці дві історичні події су-
проводжуються зламом суспільних і економічних відносин, який призводить до 
соціально-економічної кризи тривалого характеру. Кризовий стан економіки 
значно впливає, більш того, безпосередньо загрожує національним інтересам 
незалежної держави, надзвичайно актуалізує проблему її національної безпеки, в 
першу чергу такої її складової, як економічна. В сучасних умовах економічна 
                                                                 
1 Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации [Элект-
ронный ресурс]. – Режим доступа к Концепции: 
http://demoscope.ru/weekly/knigi/zakon/zakon022.html 
2 Migration // Encyclopaedia Britanica. – Chicago; London; Toronto: William Benton publisher, 
1996. – Vol. 15. – P. 463. 
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безпека є такою, що визначає національну безпеку в цілому. Це сталося тому, що 
Україна проходить етап небаченого руйнування раніше створених виробничих 
сил і виробничих відносин, повільного становлення нових, ринкових відносин і 
ринкової інфраструктури.  

Економічний суверенітет України – це “власність народу на своє національне 
багатство, на основі якої уповноважені ним органи влади самостійно здійснюють 
регулювання економіки та зовнішньоекономічної діяльності в інтересах перева-
жної більшості населення”. Двома підсистемами національного багатства є мате-
ріальне та нематеріальне багатство. В умовах НТР найважливішою підсистемою 
національного багатства є нематеріальне. Основними формами такого багатства 
є нагромаджена виробнича майстерність і досвід людей, їх здібності, творчі об-
дарування, знання та інформація, а також духовні та культурні цінності тощо. 
Сукупність усіх форм та видів національного багатства концентровано втілюєть-
ся в інтелекті нації, тобто сукупності здібностей і творчих обдарувань людей, їх 
освітньо-кваліфікаційного рівнів, на основі яких формується здатність народу 
засвоювати нові знання та інформацію і використовувати їх для розвитку науки, 
культури, мистецтва, створення і впровадження нової техніки, застосування про-
гресивних форм організації виробництва і праці. 

У концентрованому виразі це знаходить свій вираз у марксистському поло-
женні про те, що основною продуктивною силою є людина. Правильність цієї 
формули підтверджують провідні західні та вітчизняні учені, коли зазначають, 
що основним фактором економічного зростання, соціально-економічного про-
гресу є не фізичний капітал (верстати, устаткування тощо), а “людський капітал” 
(рівень освіти, знань тощо). 

Щоб з’ясувати, що відбувається з економічним суверенітетом України в умо-
вах глобалізації економіки, слід визначити сутність такої глобалізації та її основ-
ні наслідки. Глобалізація – це загальнопланетарний процес інтернаціоналізації 
національних та регіональних систем у суперечливій та конфліктній формі 
транснаціоналізації, тобто взаємопроникнення, взаємопереплетіння та діалекти-
чного заперечення розвиненими країнами слаборозвинених внаслідок різноспря-
мованості впливу глобалізації. Глобалізація в умовах відкритості національних 
економічних систем сприяє посиленню могутності найрозвиненіших країн світу, 
передусім транснаціональних корпорацій, з одного боку, та відносному послаб-
ленні економічного потенціалу слаборозвинених країн, поступовій втраті еконо-
мічного суверенітету цих країн, з іншого боку. Діалектичне заперечення означає 
підпорядкування економіки слаборозвинених країн інтересам наймогутніших 
держав та міжнародних фінансово-кредитних організацій. 

Згідно з класифікацією Світового банку в нижній ешелон країн, що розвива-
ються, входить близько 55 країн, в яких ВВП на душу населення у 1995 році 
становив менше 765 дол. За цим критерієм до даної групи слаборозвинених країн 
впритул наближається і Україна. Про деструктивний вплив глобалізації на роз-
виток слаборозвинених країн засвідчує висновок, що міститься у програмі роз-
витку ООН: “…втрати країн, що розвиваються, внаслідок відсутності 
рівноправного доступу до торгових і фінансових ринків і ринку праці складають 
500 млрд. дол., що в 10 разів перевищує обсяг засобів, отриманих цими країнами 
щорічно у вигляді іноземної допомоги”. Приблизно у такому співвідношенні 
треба оцінювати обсяги допомоги від МВФ та втрат, які несе країна внаслідок 
виконання умов надання кредитів цією організацією. МВФ та Світовий банк, за 
твердженням окремих авторитетних американських учених, підпорядковують 
спроби національного регулювання слаборозвинених країн “глобальній логіці 
капіталу”, використовуючи при цьому політику батога і пряника щодо доступу 
до міжнародних кредитів. 
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Стратегія економічної безпеки країни – це чітке обґрунтування основної мети 
і довготермінова політика та план дій держави щодо усунення загроз існуванню 
та розвитку народного господарства країни. Це означає, що комплекс дій україн-
ської держави у цій сфері повинен бути спрямований на усунення найважливі-
ших загроз такій економічній системі, яка спрямована на задоволення потреб та 
інтересів тих верств населення, які створюють основну масу матеріальних і ду-
ховних благ. 

Найважливіші індикатори економічної внутрішньої безпеки слід групувати в 
межах основних підсистем національної економічної системи. Такими індикато-
рами в межах продуктивних сил є загальноосвітній, професійний, культурний 
рівні людини – працівника, умови її праці, рівень енергоозброєності праці, еко-
номічного мислення, задоволення фізичних потреб, професійна мобільність то-
що стосовно основної продуктивної сили; ступінь фізичного та морального 
зношування техніки, рівень впровадження нових ресурсо- та енергозберігаючих 
та біотехнологій, забезпеченість населення новітньою медичною технікою, лі-
карськими препаратами, впровадження предметів праці з наперед заданими вла-
стивостями, питома вага верстатів з числовим програмним управлінням, 
«інтелектуальних роботів», комп’ютерів п’ятого і шостого поколінь та ін. щодо 
засобів виробництва; питома вага витрат на розвиток науки у ВВП, кількість 
раціоналізаторських пропозицій, отриманих патентів в межах країни і окремих 
підприємств та ступінь їх впровадження, обсяг витрат на розвиток науки у роз-
рахунку на одного працівника, наявність наукових лабораторій на великих під-
приємствах, кількість венчурних підприємств, структура витрат на 
фундаментальні і прикладні науки, пріоритетність країни в декількох напрямах 
розвитку світової науки, ступінь захисту інтелектуальної власності тощо стосов-
но такого відособленого елемента продуктивних сил, як наука; рівень впрова-
дження нових форм організації виробництва і праці, систем заробітної плати, 
розвитку організаторських навичок у працівників тощо в межах такого відокре-
мленого елемента продуктивних сил, як форми і методи організації виробництва; 
рівень розвитку інформаційних технологій, зокрема принципово нових засобів 
передачі інформації, забезпеченості достовірною інформацією (різними її вида-
ми) суб’єктів економічної діяльності на мікро- та макрорівні, рівень захисту 
державних інформаційних ресурсів, створення національних та регіональних 
інформаційних мереж, входження в міжнародну інформаційну систему інтернет, 
в т. ч. передусім великих підприємств, розробка системного програмного забез-
печення тощо в межах такого найновішого елемента продуктивних сил, як інфо-
рмація; ступінь використання нетрадиційних джерел енергії, рівень наукових 
досліджень на шляху до освоєння термоядерної енергії та ін. в межах використо-
вуваних людьми сил природи. 

В межах технологічного способу виробництва (єдність продуктивних сил і 
техніко-економічних відносин) найважливішими показниками економічної без-
пеки є ступінь технологічного відчуження працівників від засобів виробництва, 
рівень відкритості або закритості національної економіки (що залежить від част-
ки національного виробництва у світовому у співставленні з часткою країни у 
світовій торгівлі, в т.ч. торгівлі наукомісткою продукцією, послугами тощо), 
співвідношення між трьома технологічними способами виробництва (що базу-
ються на ручній, машинній та автоматизованій праці), показники енергомісткос-
ті, фондомісткості, матеріаломісткості виробництва, рівень екологічного 
забруднення, продовольчої, сировинної, енергетичної безпеки держави тощо. 

В межах суспільного способу виробництва (який є результатом діалектичної 
взаємодії продуктивних сил та відносин економічної власності, з одного боку, 
техніко-економічних та організаційно-економічних відносин, з іншого боку) 



Секція 1. Конкурентоспроможність  
вітчизняної економіки та економічна безпека держави 

 83

показниками економічної безпеки є рівень розвитку економічної та соціальної 
інфраструктури, доходи населення, ступінь відповідності між продуктивними 
силами і відносинами економічної власності. 

В межах економічного способу виробництва, який є органічною єдністю 
продуктивних сил, економічних відносин і господарського механізму (а отже 
синонімом економічної системи), індикаторами безпеки є рівень та якість життя, 
темпи економічного зростання, темпи інфляції, ступінь розвитку тіньової еконо-
міки, державний борг, дефіцит бюджету, рівень конкурентоспроможності країни, 
сальдо платіжного балансу, зовнішній борг, оптимальне співвідношення між 
різними економічними укладами. Основними показниками зовнішньої економіч-
ної безпеки країни є активна участь у міжнародному поділі праці, позитивне 
сальдо зовнішньої торгівлі наукомісткими товарами, патентами, ноу-хау, вива-
жена зовнішньоекономічна політика (поєднання протекціонізму і лібералізму), 
відсутність залежності від єдиного джерела постачання сировини, енергетичних 
ресурсів, використання власної моделі соціально-економічного розвитку (не 
нав’язаної міжнародними організаціями), входження у справедливі економічні 
союзи та інше. 

Шаговка О.І., аспірантка УДУФМТ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ СУДНОПЛА-
ВНИХ КОМПАНІЙ У СФЕРІ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ  

ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ 
Судноплавство завжди було єдиним низьковитратним способом вантажних 

перевезень на великі відстані, тому розвиток судноплавства і становлення світо-
вої системи торгівлі завжди йшли паралельно [5]. Член ради директорів 
«Germanischer Lloyd» Герман Кляйн відзначає: «Судна … перевозять понад 90% 
світової сировини, продуктів харчування та товарів за цінами значно меншими, 
ніж інші види транспорту» [1, с. 31] Тому не дивно, що бурхливий розвиток тор-
гівлі між країнами, викликаний глобалізацією та тенденціями до збільшення 
споживання, який ми спостерігали останніми роками, призвів до стрімкого роз-
витку судноплавної сфери у всіх морських державах. В умовах підвищеного по-
питу на морські перевезення та постійно зростаючих фрахтових ставок, 
судноплавні компанії почали активно вкладати кошти у збільшення кількості та 
модернізацію свого флоту, розміщуючи замовлення на будівництво нових суден 
на верфях. 

Світова фінансово-економічна криза розпочалася саме у той час, коли світо-
вий торговельний флот активно розширювався, на ринок почали надходити нові 
судна, що стало ще одним чинником погіршення ситуації в галузі [6]. Зокрема, у 
підготовленому секретаріатом UNCTAD «Огляді морського транспорту, 2009» 
зазначено, що світовий торговельний флот лише у 2009 році збільшився на 6,7% 
до 1,19 млрд. dwt [6]. І на майбутнє великою проблемою залишається значна 
кількість суден, котрі вийдуть на ринок у 2010-2011 роках [3]. Прогнозується, що 
за ці 2 роки на ринок надійде у 8 разів більше суден, ніж найвище історичне зна-
чення [4]. І хоча багато судновласників наразі відмовляються від раніше розмі-
щених замовлень через брак коштів, падіння вартості активів та зниження 
ділової активності у сфері морських перевезень, ситуація залишається невтіш-
ною: через загострення конкуренції між судноплавними компаніями багато но-
вих суден, що тільки-но виходять на ринок, відразу ж стають на прикол через 
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відсутність або нерентабельність замовлень на перевезення вантажів морським 
транспортом. 

Українські судновласники також відчули на собі вплив світової фінансово-
економічної кризи, адже вони теж інтегровані у світовий ринок морських переве-
зень (основним регіоном плавання морських торговельних суден національних 
судновласників є басейн Чорного моря). Хоча великі національні судноплавні 
компанії через брак коштів та складності з отриманням кредитних ресурсів нині 
не мають розміщених замовлень на будівництво нового тоннажу, вони також 
стикнулися з проблемою надлишку суден в експлуатації і змушені були протя-
гом минулого року не лише виводити їх з експлуатації, а й продавати та навіть 
здавати старий тоннаж на брухт. 

Ситуація, що склалася в судноплавній галузі України, майже критична. За 
перші роки своєї незалежності країна втратила велику частину свого морського 
торговельного флоту. Так, К. Ільницький зазначає, що серед головних причин 
скорочення торгового флоту України у ті часи були втрата після розпаду СРСР 
усіх попередніх вантажопотоків, що давали роботу флоту, а також легкість виво-
ду закордон морських суден [2, с. 39]. Той же тоннаж, який залишився, вже дав-
но потребує модернізації або списання. Так, ще за сприятливої ситуації на ринку 
морських перевезень, що спостерігалася до осінніх місяців 2008 року, тривогу 
викликало скорочення торговельного флоту українських судновласників через 
його старіння. Будівництво нового флоту вела лише одна українська судноплав-
на компанія – АСК «Укррічфлот», але й та з початком світової фінансово-
економічної кризи відмовилася від подальшого оновлення своїх суден. 

За таких умов нашій державі дуже важко конкурувати у сфері морських пе-
ревезень. Адже в умовах зниження попиту на судноплавні послуги переваги у 
залученні вантажів для перевезення має той, хто менше витрачає на утримання 
свого тоннажу. А старий флот потребує постійних витрат на своє утримання 
(Реєстр Судноплавства України видає документи на клас суднам віком понад 30 
років лише на 2 роки, потім потрібно робити середній ремонт). Ті перевезення, 
від яких українські компанії змушені відмовлятися через їх нерентабельність, 
йдуть до судновласників із сусідніх чорноморських країн (Туреччини, Росії, Гру-
зії), які мають новіші судна і для яких такі перевезення виявляються рентабель-
ними. 

Експерти прогнозують, що світова економіка не зможе повернутися до свого 
стану 2007 року, коли домінувало споживче відношення, і криза в судноплавній 
галузі продовжиться ще на 5 років [4]. За цей час українські судновласники ще 
мають можливість не лише не втратити свої позиції на ринку морських переве-
зень Чорноморського регіону, а й підвищити конкурентоспроможність. В цьому 
їм повинна допомогти розроблена Міністерством транспорту та зв’язку України 
«Транспортна стратегія України на період до 2020 року», яка передбачає модер-
нізацію транспортної інфраструктури та структурні реформування морського 
транспорту. 

1. Але що ж іще потрібно робити? Можна дати наступні рекомендації: 
2. усі наявні торговельні судна повинні бути в експлуатації, адже відомо, 

що краще працювати з нульовою рентабельністю, ніж ставити флот на 
прикол; 

3. оновлювати флот в умовах падіння цін на його будівництво. Криза є 
сприятливим моментом для реалізації планів з модернізації свого тонна-
жу, адже можна перекупити раніше розміщені замовлення майже за по-
ловину їх вартості. Також цікавим є проект конверсії суден (будівництво 
нового судна з використанням елементів суден-донорів), який можна ре-
алізувати на українських суднобудівних заводах, в результаті якого 
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отримаємо нове судно зі строком окупності всього 4,5-5 років. При фі-
нансуванні таких проектів виникає проблема із залученням коштів, адже 
українські фінансові установи не беруться виділяти кошти на такі ризи-
ковані і капіталомісткі проекти, тому судновласники повинні розглядати 
альтернативні методи фінансування – лізинг, ісламські фінанси, судно-
плавні трасти. 

4. упровадити в сфері морських перевезень систему державного протекціо-
нізму, яка повинна полягати не лише в певних субсидіях, пільгових кре-
дитах, державних гарантіях, а й у сприянні здійсненню морських 
перевезень українськими компаніями з використанням суден, збудова-
них на території України. 

Отже, зараз українські судноплавні компанії менш конкурентоспроможні у 
сфері морських перевезень Чорноморського регіону порівняно з іншими країна-
ми-членами ОЧЕС, але, вибудувавши правильну довгострокову стратегію розви-
тку, у національних судновласників є можливість посісти лідируючі позиції в 
регіоні. 
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ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ  
НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІ-

КИ  
Й ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ КРАЇНИ 

За глибиною падіння інтегрального показника рівня економічної безпеки у 
2009 році Україна опинилася фактично на рівні 2004 р. – період відкриття внут-
рішнього ринку фінансів для зовнішнього інвестування. Інтегральний показник 
рівня економічної безпеки України у І півріччі 2009 р. порівняно з І півріччям 
2008 р. зменшився на 4 в.п. і становив 61,6%. Відносно рівня 2008 р. загалом 
падіння становило 4,6 в.п. (рис. 1). 

Оскільки банківською системою кошти здебільшого спрямовувались у спо-
живчий сектор, а не в реальну економіку для формування виробничої бази і 
створення за рахунок цього додаткових робочих місць і відповідного розширен-



Секція 1. Конкурентоспроможність  
вітчизняної економіки та економічна безпека держави 

 86

ня внутрішнього ринку, динаміка основних складових індексу економічної без-
пеки продемонструвала високу чутливість вітчизняної економіки до зовнішніх 
загроз. 
 

Інтегральний індикатор рівня економічної безпеки, %
(оптимальне значення = 100%)
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Рис. 1 Динаміка інтегрального показника рівня  
економічної безпеки України у 1996-2009 роках1 

 
Найбільше падіння продемонстрували інвестиційна, виробнича, макроеконо-

мічна і фінансова сфери, рівень безпеки яких скоротився відносно попереднього 
періоду на 23,3, 9,3, 9,0, 7,0 відсоткових пункти відповідно. 

Безперечно, динаміка зазначених складових розвивалася на тлі негативного 
впливу на національну економіку зовнішніх чинників, а саме – світової фінансо-
вої кризи, яка спричинила обвал фінансових ринків і згортання зовнішніх ринків 
збуту основної експортоорієнтованої продукції вітчизняного виробництва. Як 
наслідок, відбулося падіння обсягів виробництва та зменшення надходження 
валютних коштів на внутрішній ринок, що дестабілізувало на певний час внут-
рішній фінансовий ринок і відобразилося на скороченні прибутків підприємств 
та реалізації ними запланованих раніше виробничих та інвестиційних планів. Ці 
чинники вплинули й на надходження коштів до держбюджету та загострили 
проблему виконання державою власних зобов’язань. 

В умовах світової кризи знизився рівень й енергетичної безпеки. Якщо в ми-
нулому році вона мала позитивну динаміку, то за підсумками І півріччя 2009 р. 
спад показника в енергетиці дорівнював 2 в.п. відносно І півріччя 2008 р. і 4,7 
в.п. відносно 2008 року. Головним негативним чинником у цьому сегменті стало 
скорочення транзиту основних енергоносіїв (нафти і газу) до Європи. 

Найбільший позитивний вплив на інтегральний показник порівняно з І пів-
річчям 2008 р. належав продовольчій безпеці (зростання на 8 в.п.), динаміка якої 
більшою мірю визначалася внутрішніми чинниками. Проте порівняно з 2008 р. 
відбулося зменшення її рівня (на 2,8 в.п.), що пов’язано зі зниженням рівня пере-
хідних запасів зерна та обсягів його виробництва на 1 особу. 

                                                                 
1 Стан економічної безпеки України у І півріччі 2009 року. Випуск 12. – 2009. – 
35 с. –Режим доступу: http://www.me.gov.ua/ – офіційний сайт Міністерства еко-
номіки України. 
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Незважаючи на тенденцію до зниження показників у сфері зовнішньої торгі-
влі, що супроводжувалася падінням обсягів як експорту (на 42%), так і імпорту 
(на 49%), фінансова криза мала зворотній (позитивний) ефект на рівень зовніш-
ньоекономічної безпеки (табл. 1). 

Інтегральний показник зовнішньоекономічної безпеки після дворічного па-
діння змінив свою динаміку з негативної на позитивну. Тенденційний злам у 
розрахунку рівня безпеки відбувся саме за рахунок більш глибокого падіння 
імпортних поставок. Унаслідок девальвації гривні і звуження платоспроможного 
попиту на дорогі імпортні товари, придбання яких у попередні роки відбувалося 
за рахунок розповсюдження споживчого кредитування, відбулися процеси імпо-
ртозаміщення на внутрішньому ринку. Цей чинник мав безперечний позитивний 
внесок у розвиток економічної безпеки, незважаючи на регресивну дію зовніш-
ніх факторів, спричинену наслідками світової фінансової кризи. 

Таблиця 1 
Динаміка чинників зовнішньоекономічної безпеки України1 

Фактичні зна-
чення Показники, одиниця 

виміру 
Порогові 
значення І півр. 

2008 
І півр. 
2009 

Динаміка значень 

Відношення обсягу ім-
порту до ВВП, % не більше 50 59,0 49,0 

 
безпечна 
зона 

Відношення обсягу екс-
порту до ВВП, %  не більше 50 49,0 47,0 

 

безпечна 
зона 

Коефіцієнт покриття 
імпорту експортом, разів не менше 1 0,83 0,95 

 

 

небезпечна 
зона 

Частка імпорту у внут-
рішньому споживанні 
держави, % 

не більше 30 24,5 22,5 
 

 

безпечна 
зона 

Питома вага провідної 
країни-партнера в зага-
льному обсязі зовніш-
ньої торгівлі, % 

не більше 30 24,6 22,1 

 

 

безпечна 
зона 

Питома вага сировинно-
го та низького ступеня 
переробки експорту 
(промисловості) у зага-
льному обсязі експорту 
товарів, % 

не більше 40 56,9 48,6 

 

 небезпечна 
зона 

Частка імпорту продово-
льства у внутрішньому 
споживанні держави, % 

не більше 25 31,2 41,3 
 

 

небезпечна 
зона 

 
Водночас аналіз рейтингу України у Глобальному індексі конкурентоспро-

можності 2009/2010 показав, що Україна втратила свої позиції майже за всіма 
показниками, які характеризують потенціал її економічного розвитку. Порівняно 

                                                                 
1 Там само. 
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з попереднім звітом (рис. 2) місце України у рейтингу погіршилося на 10 позицій 
– з 72 (серед 134 країн) до 82 місця (серед 133 країн). 

 
Рис. 2. Місце України за Глобальним індексом  

конкурентоспроможності у період з 2002-2009 рр.1 

Загальний рейтинг 2009/2010 очолила Швейцарія. Сполучені Штати Амери-
ки, які тривалий час залишалися лідером рейтингу, посіли друге місце. До десят-
ки кращих (як і у Звіті 2008/2009) увійшли Сінгапур, Швеція, Данія, Фінляндія, 
Німеччина, Японія, Канада та Нідерланди. 

Згідно з заявою голови ВЕФ Клауса Шваба, на оцінки країн у рейтингу кон-
курентоспроможності 2009/2010 визначальний вплив мала глобальна фінансово-
економічна криза, яка саме і виявила потенційні загрози конкурентоспроможнос-
ті країн. 

Всесвітнім економічним форумом розвиток України визначений як перехід-
ний від першої до другої стадії. Переважна більшість країн – нових членів ЄС 
(Болгарія, Латвія, Литва, Польща, Румунія), а також Росія перебувають на другій 
стадії розвитку. Чехія, Естонія, Угорщина та Словаччина знаходяться на етапі 
переходу від другої до третьої стадії. 

Відповідно до Глобального індексу конкурентоспроможності Україна має 
конкурентні переваги за розміром ринку, середньою, вищою та професійною 
освітою та ефективністю ринку праці. 

Потенційні загрози для конкурентоспроможності України існують у сферах: 
інновації, охорона здоров’я й початкова освіта, інфраструктура, технологічна 
готовність та удосконалення бізнесу. 

Критичні відставання конкурентоспроможність України має у чотирьох сфе-
рах: макроекономічна стабільність, рівень розвитку фінансового ринку, ефектив-
ність товарного ринку та інституції. 

Очевидно, що за результатами оцінки ВЄФ тільки три з дванадцяти субіндек-
сів можна віднести до конкурентних переваг України. Розмір внутрішнього рин-
ку, на якому домогосподарства, підприємства та держава задовольняють 
платоспроможний попит на товари і послуги власного виробництва та імпортні, 
залишається основною конкурентоспроможною перевагою України (30 місце). 

                                                                 
1 Конкурентоспроможність економіки України: місце України в основних світових рейтин-
гах / Департамент макроекономіки, Міністерство економіки України, 2010. – 96 с. – Режим 
доступу: http://www.me.gov.ua/ 
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Така оцінка суперечить низькому рейтингу за субіндексом «Ефективність товар-
них ринків» (109 місце) і свідчить про загрозу поступової втрати Україною кон-
курентоспроможності за субіндексом «Розмір ринку». 

Розвиток конкуренції на внутрішньому ринку в Україні стримується через 
складні організаційно-правові процедури з митного оформлення товару. У ре-
зультаті рейтинг України за цим показником погіршився. В Україні кількість 
днів, необхідних для оформлення товару, становить: для експорту – 31, для ім-
порту – 34. Як наслідок, погіршується якість митного обслуговування та пропус-
кна здатність товарного потоку. Для порівняння, в Литві на митне оформлення 
товару витрачається втричі менше днів і у 1,5 разу менше коштів 1.  

Найбільший негативний вплив на зміну індексів конкурентоспроможності ві-
тчизняної економіки і економічної безпеки України загалом спричинили такі 
складові, як макроекономічна нестабільність та низький рівень розвитку фінан-
сового ринку. Аналіз фінансового ринку в Україні дає підстави стверджувати, 
що він неефективно виконував покладені на нього функції із забезпечення пере-
розподілу інвестиційних ресурсів між секторами економіки. Нездатність банків-
ської системи ефективно диверсифікувати потоки капіталу в конкурентні види 
економічної діяльності (що стимулюють експорт та внутрішнє виробництво, а не 
сектори економіки, які задовольняють споживчий попит на імпортні товари), 
стала додатковим чинником, який, з одного боку, посилив рецесію у виробничо-
му секторі (на відміну від ситуації у Росії), а з іншого боку, став одним із голо-
вних факторів розбалансованості макроекономічної системи країни. 

В Україні все частіше – як на державному, так і на регіональному рівнях – 
звучать ініціативи про необхідність впровадження кластерів як важливої перед-
умови інноваційного розвитку промисловості і підвищення конкурентоспромож-
ності країни. Водночас у законодавчій сфері така форма державно-приватного 
партнерства, як кластери, поки що чітко не визначена, відсутня концепція розви-
тку і механізми її впровадження. 

Кластери розглядаються як форма співробітництва між наукою і промислові-
стю з метою впровадження інновацій. Визнано, що розвиток технологій є не 
лише прерогативою великих корпорацій, що здатні самостійно фінансувати вла-
сні дослідження. Генерувати ідеї можуть також малі компанії, які є більш гнуч-
кими й ініціативними у пошуку нових рішень. Об’єднати такі компанії під 
єдиним інституційним дахом, надати їм можливість для прямої комунікації та 
безпосереднього впровадження ідей у виробництво і є завданням кластерів. 

Завдання держави в розвитку кластерів зводиться до виділення місця для по-
будови кластерів, забезпечення інфраструктурного підключення, надання певної 
фінансової підтримки в рамках загального чи спеціального законодавства про 
стимулювання інноваційного розвитку. Нерідко такі місця обираються у так зва-
них депресивних зонах, що робить кластери також одним з інструментів політи-
ки регіонального розвитку.  

Україна має широкі можливості для розвитку кластерів на базі численних на-
уково-дослідних інститутів і науково-промислових об’єднань, що дісталися у 
спадщину від планової економіки. Їх розвиток має бути націлений на потреби 
ринку, що дозволить залучати інвестиції приватних підприємств. Тому той нау-
ковий потенціал, який ще зберігся в Україні, необхідно негайно перетворити у 
конкурентні переваги країни на світовому ринку. 

                                                                 
1 «Doing Business 2010» - www.doingbusiness.org  
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ 

У сучасних умовах глобалізації кожна держава намагається знайти своє місце 
у міжнародному поділі праці, тим самим забезпечуючи раціональну та ефектив-
ну зайнятість своєї національної економіки. Проте ринкові умови висувають ряд 
критеріїв, яким повинен відповідати суб’єкт міжнародної економічної діяльності, 
для його ідентифікації та прийняття світовою економікою. 

Історично склалося так, що значний період часу процес економічного розви-
тку України керувався нерезидентами централізовано, без стратегічного враху-
вання довготермінових об’єктивних ефектів всезагальних економічних законів. 
Як результат, в Україні утворився дисбаланс у розміщенні продуктивних сил, 
негативні ефекти якого відчуваються і досі.  

У спадок від Радянського Союзу Україна отримала потужну частину замкну-
тої економічної системи, яка не була пристосована для ведення активної зовніш-
ньоекономічної діяльності, без якої наша держава не змогла б вижити у сучасних 
світових економічних реаліях. Основні галузі економіки були спрямовані на за-
безпечення загальносоюзних потреб у паливі, продукції сільського господарства, 
чорної металургії, машинобудівної, хімічної та гірничодобувної промисловості. 
Найбільші промислові підприємства були зосереджені на виробництві засобів 
виробництва, в той час як предметів споживання виготовлялася відносно неве-
лика кількість. 

Здобувши незалежність, Україна розірвала значну частину своїх економічних 
зв’язків з радянським простором, тим самим позбавивши свою «профільну» про-
дукцію каналів збуту. «Нерадянських» споживачів вітчизняна економіка просто 
не мала. Рівень сукупного попиту на внутрішньому ринку аж ніяк не відповідав 
рівню пропозиції, в результаті чого значні обсяги промислового виробництва 
виявилися незатребуваними. Зрештою, темпи та обсяги валового внутрішнього 
продукту впали в рази, і вітчизняна економіка й по сьогоднішній день не спро-
моглася досягнути показників 1990-1991 років.  

Отже, за радянських часів існувала стовідсоткова власність держави на засо-
би виробництва. Вищими державними органами влади незалежної України було 
прийнято рішення про приватизацію провідних промислових підприємств та 
приданої їм інфраструктури, оскільки існувала думка, що приватний власник, на 
відміну від держави, більш ефективно керуватиме господарською діяльністю. 
Але було досягнуто результатів, що не відповідали бажаним: новий власник 
з’явився, проте переслідуючи свої власні економічні інтереси, він ігнорував 
об’єктивні потреби підприємства у моральному та технічному переоснащені, що 
призвело до плачевних наслідків. Відповідно до даних Державного комітету 
статистики України, знос основних засобів у різних галузях промисловості ста-
новить 50-70%, що значно знижує конкурентоспроможність вітчизняної еконо-
міки. 

Також однією з основних проблем конкурентоспроможності вітчизняних га-
лузей хімічної промисловості та чорної металургії є їх висока енергоємність, що 
не тільки ставить Україну в залежність від імпорту енергоносіїв, а й від зовніш-
ніх валютних надходжень для розрахунків за їх імпортом. 

В сучасних умовах доступ певної країни до зовнішніх ринків збуту залежить 
не лише від конкурентоспроможності, тобто споживчих та економічних характе-
ристик товарів (послуг), а й від політичних, юридичних, релігійних та ін. факто-
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рів. Зокрема, багато товарних груп українського походження ігнорувалися поте-
нційними іноземними споживачами до вступу України в Світову організацію 
торгівлі 16 травня 2008 року. Не останню роль у попиті на певну продукцію грає 
міжнародний імідж країни, й у світлі минулих подій Україна не має визнання як 
надійного партнера. 

Про конкурентоспроможність економіки тієї чи іншої країни можна судити 
за багатьма показниками, проте за основу варто взяти співвідношення якості та 
собівартості товару чи послуги, яке є одним з основних факторів, що визначає 
ціну. В свою чергу, це співвідношення залежить від вартості та якості робочої 
сили, основних та оборотних засобів, рівня впровадження результатів науково-
технічного прогресу, організаційного та інформаційного забезпечення виробниц-
тва, тощо. І хоча в Україні порівняно дешева робоча сила, проте через значний 
ступінь зношеності основних засобів, застарілість технологій (і як результат – 
низьку продуктивність праці та ціну, вищу від середньої), результуюча конку-
рентоспроможність основної експортної продукції залишається низькою, в кра-
щому випадку – середньою. Для порівняння: собівартість виготовлення однієї 
тонни чавуну в Україні коштує 500 доларів США, в той час як у Китаї – 300. На 
зовнішньому ринку конкурентними є лише кілька груп українських товарів, зок-
рема, лікеро-горілчані вироби, ракетоносії, деяка продукція військово-
промислового комплексу. 

Конкурентоспроможність національної економіки має безпосереднє відно-
шення до економічної безпеки держави, оскільки реалізація основних валютних 
надходжень до бюджету здійснюється, як правило, за рахунок експортних опе-
рацій та кредитів іноземних фінансових установ. Фактичні надходження від екс-
портних операцій до Держаного бюджету України за 2009 рік становили 272,720 
мільйонів гривень. У 2008 році загальний обсяг експорту України становив 67,7 
мільярдів доларів США [4]. 

Втрачаючи валютні надходження від експорту, країна втрачає значну частку 
надходжень у свою фінансову систему, що може призвести (і призводить) до 
значних коливань валютних курсів, збільшення соціальної напруги, затримок по 
розрахунках з нерезидентами. Як результат, країна потрапляє у фінансову зале-
жність від валютних кредитів іноземних фінансових установ. 

У сучасних умовах глобалізації пріоритетним завданням кожної країни є за-
безпечення своєї економічної безпеки, і ключовим моментом у цьому є збалан-
сування та стратегічне планування платіжного балансу. Нажаль, останніми 
роками в Україні склалося негативне співвідношення експорту й імпорту. Також 
викликає занепокоєння співвідношення в структурі експорту між товарами та 
послугами: у 2008 році експорт товарів становив 67,7 мільярдів доларів США, в 
той час як послуг – 17,9. Певною мірою це також є негативним явищем, оскільки 
світові товарні ринки більш вразливі до світових кризових та рецесійних явищ, а 
світовий ринок послуг є більш стабільними. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що в Україні існу-
ють значні невирішені проблеми щодо конкурентоспроможності вітчизняної 
економіки, зокрема: 

1. В Україні існує дисбаланс у просторовому розміщені продуктивних сил, 
що призводить до ряду проблем економічного, соціального та екологічного ха-
рактеру.  

2. Через об’єктивні економічні причини певні експортно-орієнтовані галузі 
національної економіки України виявилися неготовими до повноцінної участі на 
світовому ринку.  

3. Через специфічність розвитку національного господарства України у стру-
ктурі експорту товари переважають послуги. 
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СТАН ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ  
ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ З ОГЛЯДУ НА ПОДОЛАННЯ  

ТЕХНІЧНИХ БАР’ЄРІВ У ТОРГІВЛІ 
Угода про технічні бар’єри у торгівлі (ТБТ) встановлює загальні вимоги до 

систем стандартизації та оцінки відповідності країн-членів Світової організації 
торгівлі (СОТ) та кандидатів на членство у цій організації. 

Відповідно до ТБТ, застосування стандартів є добровільним, обов’язкові ви-
моги щодо безпеки продукції і послуг для здоров’я і життя громадян, майна, 
рослин, тварин, довкілля, національної безпеки та боротьби з обманною практи-
кою встановлюються в технічних регламентах або національних законодавчих і 
нормативно-правових актах. 

Європейський Союз та Україна в рамках Європейської політики добросусідс-
тва у 2005 році схвалили спільний План дій «Україна – ЄС», у 2008 році Україна 
набула членства у СОТ. 

Виконання Плану дій «Україна – ЄС» та зобов'язань України перед СОТ по-
лягає в адаптації українського законодавства до законодавства ЄС; прийнятті 
якомога більшої кількості національних стандартів та добровільному їх застосу-
ванні; скасуванні неактуальних та застарілих стандартів колишнього СРСР; при-
йнятті та впровадженні технічних регламентів на основі європейських директив, 
переважно Нового і Глобального підходів; поступовому скороченні Переліку 
продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації. Тому й реалізація значених 
завдань має стати міцною основою для конкурентоспроможності вітчизняної 
економіки з огляду подальшої економічної інтеграції, зокрема, створення зони 
вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та ЄС. 

Закон України „ Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 
відповідності”  (2005 рік), розроблений з метою максимальної відповідності ви-
могам Угоди про технічні бар’єри у торгівлі і законодавства ЄС, визначає право-
ві та організаційні засади розробки і застосування, національних стандартів, 
технічних регламентів та процедур оцінки відповідності, а також основоположні 
принципи державної політики у сфері стандартизації, технічного регулювання та 
оцінки відповідності. Прикінцевими положеннями цього Закону внесено відпо-
відні зміни до законів України „Про стандартизацію” та „Про підтвердження 
відповідності”. 

У травні 2007 та квітні 2008 року було прийнято зміни до зазначеного закону, 
якими передбачено забезпечення пріоритетного застосування міжнародних стан-
дартів, інструкцій або рекомендацій як основи для національних стандартів, тех-
нічних регламентів, а також передбачено приведення частини зобов'язань 
України щодо процедур оцінки відповідності продукції у повну відповідність з 
вимогами статті 6.1 Угоди про технічні бар'єри у торгівлі. 

Для забезпечення розвитку національної стандартизації, її відповідності ви-
могам Угоди про технічні бар’єри в торгівлі та гармонізації із системою стандар-
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тизації ЄС Урядом прийнято Державну програму стандартизації на 2006–2010 
рр., якою передбачено прийняття 8570 стандартів [1], що підлягають розробці як 
гармонізовані з міжнародними та європейськими за галузями економіки. 

Станом на 23 листопада 2009 р. в Україні є чинними 5998 національних ста-
ндартів [2], гармонізованих з міжнародними та європейськими. При цьому в 
2008 р. Держспоживстандарт забезпечив прийняття 1057 таких стандартів. Це 
найбільша кількість прийнятих за останні роки гармонізованих стандартів. Так, у 
2005 році прийнято 900 національних стандартів, у 2006 році – 628, у 2007 році – 
877 [2]. 

Тому можна констатувати, що національна система стандартизації значною 
мірою адаптована до міжнародної системи. Нове законодавство у сфері стандар-
тизації (закони України “Про стандартизацію”, “Про стандарти, технічні регла-
менти і процедури оцінки відповідності”) розроблено з урахуванням норм і 
принципів СОТ, зокрема, вимог ТБТ. Згідно з цими законами, стандарти засто-
совуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли застосування цих 
стандартів вимагають технічні регламенти.  

Складовою цієї Програми є Програма перегляду чинних в Україні міждержа-
вних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, та приведення їх у відповід-
ність до Угоди про технічні бар’єри у торгівлі. 

У 1992 році Урядом України разом з урядами республік колишнього СРСР 
підписано Угоду про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, 
метрології та сертифікації. Згідно з Угодою державні стандарти колишнього 
СРСР набули статусу міждержавних і стали чинними в Україні та інших респуб-
ліках колишнього СРСР, які її підписали. Так, станом на 1 березня 2006 року 
фонд чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 
1992 року, становив 16765 стандартів [3, с. 9]. 

До основних напрямів виконання Програми слід віднести: 
– перевірку міждержавних стандартів на відповідність законодавству, ін-

тересам держави, потребам споживачів, рівню розвитку науки і техніки, 
вимогам міжнародних і регіональних стандартів, положенням Угоди про 
технічні бар’єри у торгівлі; 

– перегляд міждержавних стандартів з внесенням змін до них, заміну їх на 
відповідні міжнародні або національні стандарти; 

– скасування міждержавних стандартів, які втратили актуальність, не ви-
користовуються і не відповідають вимогам чинного законодавства. 

Так, наприклад, у рамках виконання Програми перегляду, починаючи з 2006 
року в Україні скасовано чинність стандартів колишнього СРСР. 

Ще одним важливим напрямом підвищення конкурентоспроможності вітчиз-
няної продукції можна назвати підготовку України щодо приєднання до Угоди 
про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Agreement on 
Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products, АСАА). 

У лютому 2008 року було розпочато переговорний процес щодо Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, складовою якої будуть положення Угоди про 
ЗВТ. Виходячи з європейської практики укладання подібних угод, невід'ємним 
додатком до положень Угоди про ЗВТ має бути Протокол щодо оцінки відповід-
ності та прийнятність промислової продукції АСАА. 

Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів – це та-
кий тип угод, що ЄС укладав з країнами, які були кандидатами на членство в 
Союзі, та країнами Середземномор’я, та який давав можливість охопленій цією 
угодою продукції вільно просуватися на внутрішньому ринку ЄС без додаткових 
випробувань та процедур оцінки відповідності [3, с. 26]. 
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У грудні 2005 року в Брюсселі між Держспоживстандартом та Генеральним 
директоратом ЄК „Підприємництво та промисловість” і „Торгівля” було підпи-
сано домовленість щодо закріплення основних напрямів співпраці на основі 
Плану дій щодо вільного просування промислових товарів, які необхідно здійс-
нити у рамках підготовки до укладення з ЄС Угоди АСАА.  

План дій АСАА охоплює два суттєвих аспекти:  
– адаптація законодавства, гармонізація нормативно-правової бази;  
– створення (модернізація) відповідної інфраструктури. 
У 2006 році, в рамках реалізації одного із перших кроків Плану дій щодо ві-

льного просування промислових товарів, за участі центральних органів виконав-
чої влади і підприємницьких структур було визначено та погоджено з 
європейською стороною пріоритетні сектори української промисловості: низько-
вольтне обладнання, машини і механізми, прості посудини високого тиску, елек-
тромагнітна сумісність.  

Розширення секторів української продукції відбуватиметься шляхом укла-
дання додаткових угод до Угоди АСАА відповідно до додатку „Директиви, за-
сновані на Новому та Глобальному підходах” цього документа. 

Укладення двосторонніх угод АСАА за окремими секторами має на меті 
сприяти взаємному допуску промислової продукції між країною-партнером та 
ЄС без додаткового випробування та процедур підтвердження відповідності. 
Укладення домовленостей такого типу передбачає фактично повну адаптацію 
національного законодавства до законодавства ЄС з продукції в секторах, охоп-
лених цими угодами. 

У процесі розпочатих переговорів Держспоживстандарт не погоджувався з 
пропозицією ЄС, яка полягала в односторонньому визнанні українською сторо-
ною європейських сертифікатів і відкритті українського ринку для продукції 
країн ЄС. Ця пропозиція була неприйнятною для української сторони, як така, 
що порушує принцип симетричного взаємного доступу продукції на ринки сто-
рін і не відповідає положенням Угоди про технічні бар'єри у торгівлі СОТ 

Європейській стороні було запропоновано підхід, який полягає у тому, що 
Україна і ЄС керуватимуться положеннями Угоди АСАА у секторах, в яких 
Україною здійснено адаптацію і створено відповідну інфраструктуру після пере-
вірки європейськими експертами. Доступ продукції на ринки сторін, яка не охо-
плена Угодою АСАА, регулюватиметься Угодою ТБТ СОТ. 

Наразі триває переговорний процес щодо створення ЗВТ між Україною та ЄС 
та йде обговорення наповнення статті „Узгодження правил і усунення нетариф-
них заходів”, до якої додається перелік європейських директив, положення яких 
мають бути імплементовані згідно із зазначеними термінами. Тому співпраця з 
європейською стороною стосовно підготовки до укладення Угоди АСАА сприя-
тиме переговорному процесу в цілому між Україною та ЄС з приводу створення 
ЗВТ та укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Проте, з огляду на складне фінансове становище в Україні, зумовлене світо-
вою фінансовою кризою, процес гармонізації сучасної системи технічного регу-
лювання та споживчої політики України може уповільнитись у зв’язку з браком 
необхідних для цього ресурсів.  
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ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

Вартість дотримання податкового законодавства в Україні суттєво впливає 
на ділове середовище та є однією з перешкод на шляху розвитку бізнесу, особ-
ливо малих, середніх підприємств та приватних підприємців. За даними рейтин-
гу Світового банку та IFC «Ведення бізнесу 2010» Україна посідає 181 місце 
серед 183 країн світу за умовами сплати податків [1]. Один із ключових індика-
торів, який характеризує умови сплати податків, – витрати часу на виконання 
обов’язкових податкових процедур, таких як ведення податкового обліку, підго-
товка та подання звітності, сплата податків та інші відповідні податкові операції. 
Саме цей показник становить левову частку витрат підприємств, пов’язаних із 
дотриманням податкового законодавства. 

Приватні підприємці, так само як підприємства, повинні вести податковий 
облік та подавати звітність, що вимагає часу і грошей та створює додаткові ви-
трати. 

Щоб сплатити податки, бухгалтерові середнього підприємства доводиться 
витратити понад 33 робочі тижні на рік, а роботодавцеві на оплату цього процесу 
– 14,9 тис. грн. Приватні підприємці витрачають на сплату податків 19 днів і 
майже 2 тис. грн. [2]. 

За останні роки приватний бізнес загалом, крім сплати безпосередньо подат-
ків і зборів, передбачених законодавством, витратив ще як мінімум 7,8 млрд. грн. 
на заходи, пов'язані з їх адмініструванням (оплата праці бухгалтерів, закупівля 
бланків, спеціального програмного забезпечення, літератури, візити в контро-
люючі органи, неофіційні витрати, підготовка до перевірок), що становить бли-
зько 0,85% вітчизняного ВВП за 2009 р. 

Розмір витрат на ведення податкового обліку обернено пропорційний розмі-
ру бізнесу. Наприклад, фірми з річним прибутком до 300 тис. грн.. витрачають на 
ці заходи 8,2% своїх заробітків, тоді як компанії з прибутком понад 35 млн. грн. 
– 0,77%. На рис. 1 наведено, що найбільш витратними серед усіх податків є по-
датки із заробітної плати, на них в середній фірмі витрачається близько 416 лю-
дино-годин на рік, на обслуговування податку на прибуток – 186, ПДВ та інші 
податки – 246. 

Саме витрати на обслуговування податкових процедур є однією з головних 
причин, з яких Україна рік у рік виявляється на найнижчих позиціях рейтингу 
Світового банку простоти ведення бізнесу.  

В Україні кожна компанія просто зобов'язана мати власного бухгалтера, а то 
й двох, щоб вони встигали справлятися з усіма складностями податкового зако-
нодавства. А наприклад, у ПАР, де компанії витрачають до 200 годин на рік на 
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організацію обліку всіх податків, узагалі не прийнято мати в штаті такого фахів-
ця. Один бухгалтер бере в аутсорсинг обслуговування 20-30 компаній. Отже, в 
сучасних умовах глобалізації економіки, її інтеграції до світової економіки Укра-
їна є нееконкурентоспроможною з позицій організації податкового обліку – має 
економічно невиправдані, нераціональні витрати коштів під час ведення подат-
кового обліку на вітчизняних підприємствах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Час, що витрачається на забезпечення виконання  
податкового законодавства в окремих країнах. 

Ми вважаємо вкрай необхідним застосування міжнародних стандартів фінан-
сової звітності та внесення принципових змін до діючого законодавства в рамках 
таких заходів: 

1) податкові закони повинні регулювати тільки відносини в сфері оподат-
кування – ставки, механізми справляння податків, зборів (обов'язкових 
платежів) і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або 
змінюватися іншими законами України, окрім законів про оподаткуван-
ня, неподаткові закони не повинні визначати механізми та ставки опода-
ткування;  

2) терміни та визначення в податкових законах мають бути загальноприй-
няті, максимально уніфіковані, а не вводитися по-новому в кожному по-
датковому законі;  

3) забезпечити, щоб зміни податків, зборів (обов'язкових платежів), механі-
зму їх сплати приймалися не пізніше, ніж за шість місяців до початку 
нового бюджетного року і набирали чинності з початку нового бюджет-
ного року; 

4) податковий облік повинен будуватися не паралельно до бухгалтерського 
обліку, а базуватися на результатах бухгалтерського обліку – з метою за-
безпечення інтересів держави фінансовий результат діяльності підпри-
ємств для цілей оподаткування податком на прибуток повинен 
максимально спрощено коригуватися тільки за основними позиціями, 
суттєвими та необхідними в масштабах держави (наприклад, амортиза-
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ція, резерви, благодійні цілі і т.п.), без жорсткого регулювання усіх мож-
ливих витрат;  

5) переглянути функції та забезпечити реорганізацію органів державної по-
даткової служби. 

Неоднозначність і заплутаність податкових норм, відсутність простого та 
зрозумілого Податкового кодексу, висока вартість для підприємств ведення по-
даткового обліку та звітування, спрямованість фіскальних органів не на впрова-
дження культури сплати податків, а на виявлення помилок та нарахування 
штрафів – усе це елементи надмірного податкового тиску в країні. Сьогодні в 
Україні підприємці сплачують 99 податків та зборів. Їх кількість треба кардина-
льно зменшити. Треба залишити лише основні бюджетоутворюючі податки, які 
діють в усьому цивілізованому світі, тоді як суттєва кількість незначних податків 
та зборів, які лише обтяжують підприємства веденням обліку та звітуванням, 
потрібно скасувати. 

Тому нині виникає необхідність уніфікувати процеси спрощення обліку всіх 
податків, максимально наблизити норми бухгалтерського та податкового обліку, 
перевести всю звітність в електронну форму, а також спростити облік соціальних 
платежів за рахунок введення єдиного соціального внеску. Зменшення податко-
вого тиску – це не обов'язково зменшення ставки податку, а, наприклад, введен-
ня прискореної амортизації у податковому обліку; спрощення механізмів 
зарахування до валових витрат підприємств коштів на модернізацію, технічне 
переустаткування; заміна ПДВ податком з обороту; недопущення примусової 
авансової сплати податків та інші інструменти, що пожвавлюють економічну 
активність.  

Необхідно провести реформу в податковій системі, внести зміни у законода-
вчу базу. Податкова реформа має передбачити зниження податкового наванта-
ження на суб'єктів господарювання та фізичних осіб, значне скорочення 
податкових пільг, розширення бази оподаткування і лібералізацію податкової 
системи [3]. Основним документом у питаннях оподаткування має стати Подат-
ковий кодекс України. З набранням чинності кодексу значно зросте і кількість 
платників податків та поступово буде впроваджена ідеологія простоти сплати 
податкових платежів. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ  
ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ 
Транспортна галузь належить до найважливіших інфраструктурних елемен-

тів будь-якої країни. Рівень розвитку транспорту та ефективність його функціо-
нування визначають економічне зростання держави, умови життя населення, 
забезпечення національної безпеки, можливості інтеграції країни в світову еко-
номіку.  
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Сучасний стан економіки України в умовах переходу до ринкових відносин 
вимагає вдосконалення та ефективного управління транспортною системою кра-
їни як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищах. Світові економічні 
тенденції спонукають нашу державу до розширення міжнародних економічних 
зв’язків та зовнішньоекономічної господарської діяльності. Це, в свою чергу, 
стосується й транспортного комплексу, його інтеграції у світову транспортну 
систему і зміцнення позицій міжнародних перевезень як пасажирів, так і ванта-
жів. Незважаючи на визначені напрямки подальшої діяльності держави, що дик-
туються зарубіжною практикою, на сучасному етапі розвиток міжнародних 
вантажних автомобільних перевезень потребує значної уваги.  

Початком розвитку міжнародних вантажних автомобільних перевезень в 
Україні вважається 12 листопада 1991 р., тоді 45 автотранспортних підприємств 
України стали засновниками Асоціації міжнародних автомобільних перевізників 
України (АсМАП України). В 1992 р. АсМАП України став дійсним членом 
Міжнародного Союзу автомобільного транспорту, а з 1994 р. (IRU, Женева) ви-
знана 160 об’єднаннями міжнародних автоперевізників – учасниками Конвенції 
МДП у 70 країнах світу. Ця конвенція про міжнародне перевезення вантажів із 
застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП 1975 року), до якої приєдналася й 
Україна в 1994 році, передбачає наявність у країні Гарантійного об’єднання [3]. 
Таким чином, українські міжнародні перевізники набули змоги виконувати пере-
везення вантажів у міжнародному сполученні з повним забезпеченням рейсів 
національними документами. 

На сьогодні в Україні фактично сформовано систему організації міжнарод-
них перевезень. За роки незалежності наша держава приєдналася фактично до 
всіх необхідних для виконання міжнародних вантажних автомобільних переве-
зень конвенцій та угод, опрацювала, керуючись ними, і національну законодав-
чо-нормативну базу. Проте, можливість виконання рейсів національними 
перевізниками ще зовсім не визначає ефективність провадження цього бізнесу. 

У зв’язку з тим, що транспортна галузь у кожній країні світу є індикативною, 
вона, як правило, повністю віддзеркалює ситуацію в економіці держави. Україна 
у цьому випадку не становить виключення. Так, за підсумком січня–березня 2010 
р. вітчизняне промислове виробництво збільшилось на 10,8%; зростання вироб-
ництва спостерігалось за всіма основними видами промислової діяльності: у 
добувній (2,9%), переробній промисловості (12,8%), виробництві та розподіленні 
електроенергії, газу та води (13,6%) [4]. Вважається, що однією із ключових при-
чин покращення в останні місяці динаміки вітчизняного виробництва є пожвав-
лення ситуації на світових ринках. Дана обставина позитивно позначилася і на 
вітчизняному ринку перевезень, який у попередні роки відзначався значним ско-
роченням обсягів послуг експортно-імпортних перевезень (на 40% на початку 
2009 р.). За підсумками першого кварталу 2010 р. підприємствами автомобільно-
го транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) 
перевезено 28,5 млн. т вантажів, що на 9,8% більше, ніж за січень–березень 
2009р. [5]. Наведені вище дані дають можливість зробити висновок, що транспо-
ртна галузь почала поступовий процес самовідновлення після затяжної кризи. 

Проте залишається чимало проблем, з якими українські міжнародні вантажні 
автомобільні перевізники стикаються майже не щодня. Серед них абсолютно 
різні організаційні умови роботи, порівняно з перевізниками з країн Європейсь-
кого Союзу (ЄС). Так, західноєвропейським перевізникам для перевезень ванта-
жів між країнами ЄС не потрібні дозвільні документи, перевізники не обтяжені 
оформленням митних процедур, їх автомобілі не простоюють на прикордонних 
переходах та митницях, водіям не потрібна візова підтримка. Між країнами ЄС 
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склалися сталі вантажопотоки, які обслуговуються автомобільним транспортом 
за стабільними цінами. Ще до приїзду автомобіля під завантаження експедитор-
ська компанія вже готує партію вантажу до відправки й одночасно з цим оформ-
лює товаросупроводжувальні документи. Тобто, більша частина перевезень 
виконується за графіком [2, С. 2]. 

Колісні транспортні засоби європейських перевізників не потребують частих 
ремонтів, бо використовуються переважно на автомагістралях із відмінною якіс-
тю дорожнього покриття; обслуговуються вони на фірмових станціях, де немає 
наднормативного простою транспорту в очікуванні запасних частин. 

З України до ЄС експортується переважно сировина та продукція з низькою 
вартістю, тому ставки фрахту (ціна) на експортні перевезення зазвичай у два і 
більше рази нижча за ціни на європейському ринку автотранспортних послуг. У 
цілому ж фрахти на ринку міжнародних автоперевезень впали на 35-40 % з кінця 
2008 р. по червень 2009 р. [1, С.14]. Така ситуація призводить не лише до змен-
шення прибутків перевізників, але й позначається на безпеці перевезень. Переві-
зники змушені економити на ремонті та обслуговуванні автомобіля, що може 
призвести до виникнення ризику аварійності.  

Крім того, ринок перевезень експортних вантажів з України все більше опа-
новують перевізники з близького зарубіжжя. Перш за все це транспортні підпри-
ємства із Польщі, Росії, Білорусі, Молдови і країн Балканського регіону. 
Наприклад, польські автопідприємства на маршрутах Україна-Польща та Євро-
па-Україна працюють в 2,5 рази щільніше, ніж декілька років тому. На трасі, що 
веде до Києва (Чоп-Львів-Рівне-Житомир-Київ) на один український вантажний 
автомобіль припадає один польський [1, С.13]. Частка вітчизняного автомобіль-
ного вантажного транспорту у міжнародному сполученні становить близько 
50%. Такий стан справ становить загрозу економічній безпеці країни і може при-
звести до того, що вітчизняною транспортною структурою міжнародного зна-
чення користуватимуться переважно іноземні перевізники, а за вітчизняним 
транспортом залишаться лише функції з її обслуговування. 

Не найкращим чином складається ситуація із перевезеннями вантажів до кра-
їн пострадянського простору. Так, Російська Федерація щороку зменшує надання 
українській стороні транзитних до/з третіх країн дозволів. До Туркменістану, 
куди з України є сталі вантажопотоки обладнання для нафтогазової промислово-
сті та споживчих товарів, практично неможливо отримати візу для водія. 

Крім ринкових причин, на обсяги міжнародних автоперевезень позначається 
посилення в Європі екологічних вимог до техніки (норми Євро-5 вступили в 
силу в жовтні 2008 р), а також істотне підвищення вартості проїзду по автомагіс-
тралях для «незелених» вантажів. В Україні із 22 тис. автомобілів, що працюють 
на міжнародних вантажних перевезеннях, 25-30% не відповідають екологічним 
нормам ЄС [1, С.13]. Близько 40-50% багатотоннажних машин українських ком-
паній відносяться до класу Євро-2, а до Європи такі машини практично вже не 
пускають.  

Виходом з цієї ситуації та покращення бізнесу з організації вантажних між-
народних перевезень має стати вирішення комплексу науково обґрунтованих 
організаційних, економічних, правових та техніко-технологічних питань розвит-
ку цього напряму роботи галузі, а також всебічно продумана та науково обґрун-
тована національна політика. 
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Свєтікова О.О., ст.н.с. відділу наукових програм, УДУФМТ 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ  
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ 
В сучасних умовах процесів транснаціоналізації і глобалізації світової еко-

номіки забезпечення національної економічної безпеки набуває великого зна-
чення і є гарантією сталого розвитку національної економіки. 

Глобалізація породжує нові можливості для учасників світового співтоварис-
тва, але у той же час веде до посилення ризиків і зовнішніх важкопрогнозованих 
загроз для функціонування національних економік, до появи нових глобалізацій-
них загроз для всього світового співтовариства й одночасно для кожної конкрет-
ної країни, які мають вже системний характер. З урахуванням збереження 
тенденції до розширення кола і підвищення рівня зовнішніх загроз економічній 
безпеці держави, особливого значення набуває моніторинг економіки і суспільс-
тва з метою виявлення і прогнозування внутрішніх і зовнішніх загроз економіч-
ній безпеці; діяльність держави у тісній співпраці з підприємцями і суспільними 
організаціями щодо виявлення, мінімізації та випередження загроз безпеці еко-
номіки на національному, регіональному і багатосторонньому рівнях.  

До основних факторів глобалізації, які впливають на економічну безпеку 
держави, слід віднести нерівномірність економічного розвитку; зовнішньоеко-
номічну заборгованість; циклічний взаємозв’язок національних економічних 
систем; взаємозалежність фінансових ринків. Умови глобалізації можливо роз-
глядати як критерій визначення загальних причин порушення безпеки.  

Міжнародна економічна безпека в умовах глобалізації виступає 
обов’язковою умовою для ефективного забезпечення національної економічної 
безпеки. В сучасних умовах забезпечення економічної безпеки держави немож-
ливе за рахунок використання лише національних інструментів і механізмів без 
міжнародного співробітництва на всіх рівнях. Активну роль у вирішенні про-
блем економічної безпеки у деяких сферах відіграють установи ООН, інші між-
народні організації. 

Аналіз реальних процесів, дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду 
щодо вирішення проблем забезпечення економічної безпеки держави дозволяють 
виділити її найбільш важливі елементи: економічну незалежність, стабільність та 
сталість національної економіки; здібність до саморозвитку та прогресу. 

Україна все більше залучається до процесу глобалізації світової економіки та 
стає все більш відкритою як для використання переваг, так і для впливу негатив-
них тенденцій на розвиток економіки. В сучасних умовах однією з найбільш 
важливих форм економічної безпеки держави є її фінансова безпека – такий стан 
фінансової системи, при якому показники, що його характеризують, не переви-
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щують гранично допустимих показників та забезпечують таким чином нормаль-
не функціонування економіки країни у відповідності до цілей здійснюваної еко-
номічної політики. У рамках інвестиційної складової економічної безпеки 
України в умовах глобалізації особливої уваги потребує узгодження управління 
інвестиціями з концепцією національної безпеки. Основним завданням держави 
має стати перенаправлення інвестиційних потоків до «потрібних» з точки зору 
національної економічної безпеки галузей.  

Відсутність системи захисту економічних інтересів держави на міжнародній 
арені стає однією з ключових причин нестійкого стану української економіки. В 
умовах глобалізації вдосконалення механізму забезпечення економічної безпеки 
України, як системи організаційно-економічних і правових заходів із запобігання 
економічних загроз, потребує комплексного підходу. Він передбачає розробку 
системи моніторингу загроз економічній безпеці держави; прийняття на націона-
льному рівні заходів щодо нейтралізації традиційних зовнішньоекономічних 
загроз, насамперед, на шляху диверсифікації економіки і підвищення конкурен-
тоспроможності; активну участь у міждержавному співробітництві, що сприяти-
ме зниженню рівня нових глобальних загроз для України.  

Адамчук Т.В., старший викладач УДУФМТ 

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖ-
НОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МЕЗОЕКОНОМІЧ-

НОМУ РІВНІ 
В останні роки в працях вітчизняних вчених та практиків все більше уваги 

приділяється мезорівню економіки як основному носію національних конкурен-
тних переваг, простору формування інституційних умов, а також його важливос-
ті як об’єкта державного регулювання. В розвитку економіки країни суттєву роль 
відіграють не тільки самі підприємства, але й простір між ними та над ними, 
тобто те, що пов’язує мікроекономічний рівень з макроекономічним. В цьому 
сенсі можна припустити, що факт присудження в 2009 році Нобелівської премії 
по економіці О. Уільямсону та Е. Остром – представникам нової інституційної 
теорії, в майбутньому отримає належну увагу з боку представників української 
економічної науки. Та все ж, саме тепер, в період надзвичайно складної економі-
чної ситуації в країні, важливим є усвідомлення значення стану інституційного 
середовища, а також логіки, причин та наслідків його еволюції. 

Інституційне середовище охоплює сукупність основоположних фінансових, 
політичних, соціальних і правових правил і організацій, що визначають форму 
суспільного устрою і через формальні і неформальні обмеження (норми права, 
правила, постанови та добровільно прийняті норми поведінки, звичаї) регулю-
ють поведінку суб’єктів економіки і таким чином впливають на розвиток еконо-
мічної системи суспільства [5]. Стабільне знаходження України в самій нижній 
частині щорічних рейтингів конкурентоспроможності країн, що складаються 
Всесвітнім економічним форумом і Лозанським інститутом менеджменту, в тому 
числі обумовлені вкрай низькою оцінкою якості державних та суспільних інсти-
тутів. 

Зазначені проблеми зазвичай розглядаються в контексті необхідності прове-
дення державою системи реформ, які були б спрямовані на структурну трансфо-
рмацію національної економіки. Не викликає заперечень і традиційний висновок, 
що в сьогоднішніх умовах гостро назріла необхідність проведення державою 
активної структурної політики із залученням потенціалу бізнесових і громадсь-
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ких структур, як основи забезпечення конкурентоспроможності економіки, 
розв’язання економічних та соціальних проблем [3]. Однак, з огляду на зміст та 
положення праць представників світової інституційної теорії, виникає питання – 
а чи саме держава має і може виступати головним провідником (ідеологом) та-
ких реформ? 

Традиційна теза політичних та суспільних діячів, що однією з головних про-
блем України є діяльність державної влади в інтересах великого бізнесу, яку 
складно використовувати як науково підтверджений аргумент, тим не менше, 
дозволяє припустити, що логіка інституційних перетворень визначатиметься 
змінами в поведінці крупного капіталу, або ж іншими словами, змінами конку-
рентної поведінки (конкурентної боротьби) вітчизняних фінансово-промислових 
груп (ФПГ). Існуюча ситуація, коли під контролем ФПГ знаходиться переважна 
кількість підприємств основних галузей національної економіки, актуалізує не-
обхідність дослідження проблем інституційного забезпечення конкурентоспро-
можності підприємств саме на мезоекономічному рівні. 

Однією з спільних ознак конкурентної поведінки вітчизняних ФПГ є зосере-
дженість на реалізації стратегії вертикальної інтеграції. Окрім суб’єктивного 
аспекту (вертикальна інтеграція як управлінське рішення конкретної ФПГ), така 
ситуація обумовлена цілою низкою об’єктивних чинників, що стосується безпо-
середньо стану інституційного середовища, а саме [5]: слабкістю формальних 
інститутів (недосконале законодавство, переважання неформальних домовленос-
тей і норм поведінки над законодавчо визначеними і контрактними «правилами 
гри»), недосконалість неформальних інститутів (низький рівень розвитку грома-
дянського суспільства, низька якість людського капіталу), наявність інституцій-
них пасток (рентоорієнтована поведінка, корупція, тінізація економіки), 
неадекватність існуючих інститутів сучасним умовам господарювання. Крім 
того, потрібно визнавати, що Україна за часів незалежності не досягла суттєвих 
результатів в своєму економічному розвитку. В окремих дослідженнях визначе-
но, що саме для ранніх етапів економічного розвитку рушійною силою є крупні 
вертикально інтегровані підприємства, оскільки подібна форма власності най-
більш сприятлива для впровадження імітацій, а також доведена більш висока 
ефективність крупних вертикально інтегрованих структур на початковому етапі 
перехідного періоду [1]. 

Таким чином, характер діяльності вітчизняних ФПГ є зрозумілим та обґрун-
тованим з позицій інституційної теорії. Однак чи має він перспективу з точки 
зору досягнення конкурентоспроможності підприємств, що входять до їх складу? 
Візьмемо одне з сучасних трактувань поняття «конкурентоспроможність підпри-
ємства» [4] – це визначена суб’єктами зовнішнього середовища його перевага на 
обраних сегментах ринку над конкурентами в даний момент часу, що досягнута 
без шкоди для оточуючих, визначена конкурентоспроможністю його конкретних 
товарів та рівнем конкурентного потенціалу, що характеризує здатність в тепе-
рішній час та в майбутньому розробляти, виготовляти, збувати та обслуговувати 
товари (послуги), що переважають по критерію «ціна/якість» аналоги. 

Базовими активами найбільш потужних вітчизняних ФПГ є підприємства 
гірничо-металургійного комплексу, хімічної промисловості, нафтогазового ком-
плексу, в меншій мірі харчової промисловості та в останні роки можна говорити 
і про агропромисловий комплекс. Загальновизнано, що в переважній більшості 
конкурентоспроможність їх продукції (в першу чергу, на світових ринках) ви-
значається чинниками, що впливають на ціну. З іншого боку, заходи щодо поси-
лення конкурентоспроможності через підвищення якості продукції, 
потребуватимуть значних капіталовкладень в модернізацію технологій, в розви-
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ток персоналу тощо, що є проблематичним з огляду, як мінімум, на прогнозова-
ну тривалість та глибину фінансово-економічної кризи. 

Таким чином, доцільно розглядати можливість проведення інституційних 
реформ не лише з огляду на їх очевидну необхідність, а й з точки зору їх позити-
вного впливу на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. Сучасна 
інституційна теорія не має чітких моделей, які б дозволили кількісно оцінити 
вплив інституційних перетворень на конкурентоспроможність підприємств та 
результативність їх діяльності. Однак, уваги заслуговує твердження, що наразі в 
новій інституційній теорії відбувається прорив, що пов'язаний з появою робіт по 
економічній оцінці інститутів, що, можливо, дозволить здолати бар’єр, який ра-
ніше здавався нездоланним, «неможливості вимірювання якісних розбіжностей» 
[2]. Тобто, поява таких методик, що базуватимуться на використанні економет-
ричних методів, дозволить обґрунтувати економічну ефективність інституційних 
перетворень з допомогою низки показників, створюючи реальну мотивацію що-
до участі крупного бізнесу в даному процесі. 

На завершення варто зазначити, що подальше затягування реформ інститу-
ційних середовища загострює, навіть, не стільки проблему економічної безпеки 
вітчизняних підприємств, скільки взагалі питання існування промислових акти-
вів, що належатимуть українським власникам.  
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АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ  

ЯК ОДНІЄЇ З ДОМІНАНТНИХ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ КООРДИ-

НАТ 
Актуальність дослідження конкурентоспроможності гірничо-металургійного 

комплексу України в умовах глобальної конкуренції і світової фінансово-
економічної кризи зумовлена надзвичайною важливістю даної галузі для вітчиз-
няної економіки, оскільки у докризовому періоді вона забезпечувала понад 40 % 
українського експорту, 27 % вітчизняного ВВП, близько 40% валютних надхо-
джень до країни та 15 % зайнятих українців [1, 2], хоча внаслідок економічних 
дисбалансів обсяги виробництва в ній скоротилися, за оцінками експертів на 30-
35% . Не дивлячись на таку високу значимість для забезпечення участі нашої 
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держави у міжнародному поділі праці, дана галузь має численні проблеми, осно-
вні з яких полягають у наступному: 

– зношеність основних фондів на 70-80% [3]. В період процвітання галузі, 
підприємства не здійснювали необхідних інвестицій у модернізацію ви-
робництва, тому під час скорочення ринків, їх продукція стала просто 
неконкурентною на зовнішніх ринках по ціні. Ще рік тому вироблялося 
43 млн. тон сталі на старих доменних печах і 80% йшло на експорт [4]. 
Кон’юнктура на ринках була сприятливою – підприємства отримували 
прибуток, але не модернізували засоби виробництва. Незважаючи на те, 
що необхідно було створювати сприятливі умови для інноваційного роз-
витку виробничих потужностей, щоб знизити енергоспоживання металу-
ргійних підприємств, та відповідно знизити частку енергетичних 
ресурсів в структурі собівартості продукції, держава продовжує стиму-
лювати конкурентоспроможність металургійних підприємств за рахунок 
надання пільг у вартості енергоресурсів, 

– застаріла технологія виплавки сталі. В нашій країні чавун та сталь виго-
товляється так, як в Європі 40-50 років тому, хоча одиниця сучасного 
обладнання здатна замінити три одиниці застарілого. Основна техноло-
гія, яка сьогодні використовується в України – це так звана мартенівська 
та конвертерна технології, що вже давно втратили свою актуальність, є 
надзвичайно енергозатратними та неефективними. Передові країни (такі 
як Японія, США та ряд країн ЄС) сьогодні використовують для виплавки 
сталі електропечі, які є значно економнішими й автоматизованими, що 
дозволяє знижувати собівартість продукції та підвищувати її якість,  

– низький рівень державної підтримки галузі. Це передусім виявляється у 
надбавках до цін на енергоресурси для підприємств металургійної галузі, 
високих тарифах на залізничні та морські перевезення, ускладнені бюро-
кратичним апаратом процедури укладання контрактів та видачі ліцензій, 
несвоєчасне відшкодування ПДВ тощо, 

– висока енергоємність виробництва, яка є наслідком функціонування за-
старілих та неефективних технологій. Вона зумовлює високу собівар-
тість продукції, що знижує її конкурентоспроможність на міжнародних 
ринках. 

– невідповідність вітчизняної металургійної продукції міжнародним вимо-
гам та стандартам якості. 

Зрозуміло, що глобальна конкуренція на світових ринках вимагає високого 
рівня конкурентоспроможності продукції, який на сьогоднішній день вітчизняні 
металургійні підприємства не забезпечують, адже проаналізувавши співвідно-
шення ціни та якості, можна дійти висновку, що українська металопродукція не 
здатна витримати конкуренцію з основними міжнародними гравцями на цьому 
ринку. Так, значну частину експорту продукції вітчизняної металургійної галузі 
формує продукція з низьким ступенем обробки, тобто сировина та напівфабри-
кати, на які у товарній структурі вітчизняного експорту чорних металів припадає 
відповідно 10% та 37% [5, 6]. Таким чином, наша держава фактично експортує 
сировину для її подальшої обробки в більш розвинутих країнах. Експортуючи 
продукцію з низьким ступенем обробки та низькою доданою вартістю, тим са-
мим країна перетворюється на сировинний придаток, втрачаються можливості 
спрямування додаткових валютних надходжень на модернізацію виробництва, 
запровадження нових високотехнологічних ліній. Що стосується ціни вітчизня-
ної металопродукції, то висока енергоємність виробництва та тінізація економіки 
спричинюють високу собівартість продукції, яка, в свою чергу, зумовлює високу 
ціну на неї та втрату конкурентних переваг на міжнародних ринках. Це законо-
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мірно створює загрозу економічній безпеці держави, оскільки відсталість техно-
логій негативно позначається на розвитку вітчизняної економіки, не забезпечує 
стабільних обсягів зовнішньої торгівлі та безперешкодності валютних надхо-
джень до країни. 

Таким чином, з огляду на економічну безпеку держави, видається доцільним 
запропонувати наступні заходи стосовно оптимізації становища гірничо-
металургійного комплексу України: 

– комплексна державна підтримка галузі. Вона має полягати у першочер-
говому поверненні ПДВ, поверненню використання податкових векселів 
та надання державних гарантій на пільгові кредити. Це дозволить під-
приємствам галузі акумулювати ресурси та спрямовувати їх на модерні-
зацію основних фондів та запровадження інноваційних технологічних 
ліній; 

– відміна 12% надбавки на газ для гірничо-металургійного комплексу та 
державне регулювання тарифів на залізничні перевезення, що дозволить 
знизити ціну на продукцію, та внаслідок цього отримати додатковий фа-
ктор конкурентоспроможності; 

– забезпечення реалізації заходів по запровадженню у вітчизняній металу-
ргії міжнародних стандартів якості для отримання ширших можливостей 
доступу на іноземні ринки відповідно до міжнародних угод; 

– розширення асортименту продукції та реалізація інноваційних виробни-
чих проектів для забезпечення виробництва високотехнологічної проду-
кції (продукції з високою доданою вартістю) всередині країни, 
відмовитися від інерційного експорту сировини та напівфабрикатів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИКИ  
МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЙ 

Важливою сферою діяльності ООН є проведення миротворчих операцій як 
необхідного складника механізму міжнародної колективної безпеки. Станом на 
сьогоднішній день у миротворчих операціях ООН задіяно 110 тис. осіб з 118 
країн світу. Україна активно співпрацює з ООН у цій сфері, оскільки національна 
стратегія та законодавство серед засад політики національної безпеки визнача-
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ють пріоритет договірних (мирних) засобів у вирішенні міжнародних конфліктів 
та використання в інтересах України механізмів міжнародної колективної безпе-
ки. Нині військовослужбовці та міліціонери України беруть участь в миротвор-
чих операціях ООН у семи країнах світу (Ліван, Сьєрра-Леоне, Ліберія та ін..), 
причому більша частина (319 осіб) працює у Місії ООН у Ліберії. Крім участі 
особового складу українських військовослужбовців та міліціонерів у миротвор-
чих операціях ООН, Україна також бере активну участь у транспортно-
логістичному забезпеченні цих операцій. 

Серед основних видів послуг, що експортуються з України при проведенні 
миротворчих операцій ООН, є авіатранспортні. Маневреність та мобільність 
дають йому особливо важливу перевагу. Він є основним видом транспорту при 
термінових перевезеннях окремих військових підрозділів та вантажів. При вико-
нанні військово-повітряних перевезень використовуються дві основні групи по-
вітряного транспорту: перша - військово-транспортна авіація ВПС, яка 
призначена для десантування повітряних десантів, повітряних перевезень військ 
на великі відстані, доставки матеріальних засобів, виконання евакуаційних пере-
везень і різних завдань; друга група – цивільна авіація. 

У даний час основу парку транспортної авіації України становлять літаки Іл-
76, Іл-76М, Іл-76МД, АН-12БП, АН-72, АН-26, АН-74Т-100, АН-74Т-200 і важкі 
літаки АН-22, АН-124 «Руслан» та АН-225 «Мрія». Для забезпечення військових 
перевезень загального користування придатні до використання 67 аеропортів 
цивільної авіації різних класів та 1 вертодром (Ялта); а також 701 літак та 300 
вертольотів цивільної авіації. 

Форми і методи співпраці вітчизняних підприємств з ООН, НАТО та іншими 
міжнародними організаціями є доволі різноманітними та достатньо розвинутими. 
Так, у 2004 році Агентство матеріально-технічного забезпечення НАТО NAMSА 
(NATO Maintenance & Supply Agency) та Ruslan SALІS GmbH, що представляє 
інтереси провідних світових операторів транспортного Ан-124-100 «Руслан» 
«Авіалінії Антонова» (Україна) та групи компаній «Волга-Днепр» (Росія), за-
ключили трирічний, з правом пролонгації, контракт вартістю 600 млн. євро на 
оренду українських і російських «Русланів» для перевезень вантажів в інтересах 
НАТО та ЄС. У рамках проекту Ruslan SALІS авіакомпанією «Волга-Дніпро» 
виконано 220 рейсів і перевезено 13,5 тис. т вантажів. Сукупний обсяг продажів 
становив $70,2 млн. Компанія «Ruslan International» виступає єдиним маркетин-
говим агентом операторів АН-124-100 на міжнародному ринку авіаперевезень. 
Спільний обсяг продажів «Волга-Днепр» і «Авіаліній Антонова» в рамках проек-
ту Ruslan International в 2006 р. становив $122 млн. Загалом було виконано 290 
рейсів і перевезено 17,2 тис. т вантажів. У 2008-2010 рр. продовжилася успішна 
робота в рамках проектів «Ruslan SALІS» і «Ruslan International», ініційованих 
Групою компаній «Волга-Днепр» і компанією «Авіалінії Антонова» в галузі 
стратегічних вантажних авіаперевезень. Літак «Руслан» вантажопідйомністю 130 
тонн уже понад 10 років успішно експлуатується на світовому ринку надважких і 
негабаритних вантажів, а також в міжнародних миротворчих місіях. У серпні 
2007 року українські виробники «Мотор-Січ» і АНТК ім. Антонова та російська 
авіакомпанія «Волга-Днепр» підписали угоду про відновлення серійного вироб-
ництва вантажних літаків АН-124, яке було припинено в 1995 році. 

Влітку 2008 року в Ле-Бурже була підписана Угода про стратегічне партнер-
ство між Україною та Європейським аерокосмічним і оборонним концерном 
(European Aeronautic Defence and Space Company) EADS, яка передбачає вико-
нання низки контрактів у сфері модернізації української авіатехніки, постачання 
в Україну спеціалізованих засобів зв'язку та обладнання для охорони кордонів. 
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Активно задіяна в миротворчих операціях ООН «Українська авіаційна транс-
портна компанія», що міцно утримує позиції на міжнародному ринку авіаційних 
транспортних перевезень і має репутацію надійного та вигідного партнера як 
серед широкого кола корпоративних клієнтів, так і серед основних міжнародних 
організацій, іноземних державних структур та агентів. За останні роки компанія 
взяла участь у ротаційних перевезеннях українських миротворчих контингентів 
до Сьєра-Леоне, Лівану, Ліберії та Іраку. Загальний наліт за програмами ООН 
становить 45% від загального обсягу. 

Економічний аспект суттєво впливає на участь України в миротворчій діяль-
ності і враховується на всіх стадіях відповідних заходів – від прийняття рішення 
на державному рівні до практичної реалізації. Формування показників витрат на 
підготовку та участь підрозділів України в миротворчих операціях базується на 
певних методичних підходах до оцінки загальної вартості заходів з урахуванням 
специфіки завдань, що виконуються. При цьому враховуються витрати не тільки 
на підготовку і застосування миротворчих підрозділів, а й транспортування ма-
теріально-технічних ресурсів та військовослужбовців. 

До основних критеріїв при виборі способу перевезення та виду транспорту 
при здійсненні міжнародних миротворчих операцій належать: мінімальні затрати 
на транспортування; заданий час транзиту (доставки вантажу); максимальна на-
дійність та безпека військових перевезень; потужність та доступність виду 
транспорту; продуктивна диференціація. 

Ці критерії враховуються при проведені тендеру на закупівлю перевезень. 
Отримує право на виконання перевезення тільки та компанія, яка оптимально 
задовольнить всі ці критерії. А це означає, що транспортні організації, які бажа-
ють отримати право на перевезення до місць проведення миротворчих операцій, 
повинні орієнтуватися на сучасні технології доставки ресурсів та комплексність 
послуг, що надаються. 

До основних чинників, що впливають на вартість перевезень за матеріально-
технічного забезпечення міжнародних миротворчих операцій, належать, по-
перше, забезпечення високої якості транспортно-логістичного обслуговування 
миротворчих контингентів, по-друге, підвищення рентабельності заходів миро-
творчої діяльності шляхом зниження операційних витрат, по-третє, вдоскона-
лення розподілу та використання коштів (капіталу). У свою чергу, дія кожного зі 
вказаних чинників реалізується через конкретні важелі впливу на операційну 
вартість ресурсного забезпечення та ефективність міжнародної миротворчої дія-
льності. Так, щодо першого чинника – це: а) надання споживачам високого рівня 
обслуговування шляхом скорочення терміну та підвищення надійності доставки; 
б) забезпечення зростання обсягів продажу товарів шляхом диференційованого 
та надійного обслуговування; в) підвищення цінності для споживача за рахунок 
корисності часу та місця; г) зростання міжнародного авторитету держави та імі-
джу її збройних сил. Другий чинник реалізується через такі важелі, як: а) змен-
шення транспортних витрат; б) зменшення потреби в експедуванні вантажів 
шляхом консолідації товарних потоків; в) скорочення операційних витрат на 
функціонування парку транспортних засобів; г) зменшення накладених та адмі-
ністративних витрат; д) поліпшення якості інформації про затрати та забезпечен-
ня відкритості звітів; е) підвищення продуктивності праці. Третій чинник має 
такі важелі впливу: а) скорочення парку транспортних засобів; б) підвищення 
показника використання активів; в) зменшення страхових запасів, необхідних до 
усунення нестабільності в роботі ланцюга поставок; г) збільшення швидкості 
обігу та підвищення надійності доставок. 

Отже, транспортно-логістичне забезпечення миротворчих операцій інтегрує 
матеріальне, технічне, транспортне та інші види забезпечення і тому є одним з 
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найважливіших завдань органів логістики міжнародних та національних струк-
тур, задіяних у миротворчих місіях. Відповідно, вимоги надійності та безпеки 
щодо ланцюгів поставок при здійсненні міжнародних миротворчих операцій 
потребують повної інтеграції всіх задіяних ланок логістичних ланцюгів, тобто 
скоординованої та синхронізованої дії міністерств, відомств, виробників, поста-
чальників, посередників з метою своєчасної доставки необхідних матеріально-
технічних ресурсів у місця проведення миротворчих місій. Інструментом такої 
інтеграції є взаємний  

інформаційний обмін. Зокрема, обмін даних про рівень запасів, прогнози їх 
витрачання, ринкові стратегії дозволяють підвищити рівень довіри в поставках 
та сприяють підвищенню надійності і безпеки функціонування логістики міжна-
родних миротворчих операцій. Як зазначають О. Бурдюг та М. Григорак [5, с. 81] 
стратегічною метою транспортно-логістичного забезпечення поставок матеріа-
льно-технічних ресурсів для міжнародних миротворчих місій має бути створення 
інформаційно-логістичного центру – віртуального «ядра» безпеки, здатного за-
безпечити ефективну міжорганізаційну взаємодію різних структур та підпри-
ємств у логістичному ланцюгу поставок та миттєве реагування на потреби 
миротворчих сил ООН в різних куточках світу. 
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Жикіна К.  

МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН,  
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ  

НАБУТОГО ЧЛЕНСТВА В СОТ 
Машинобудівний комплекс є основою науково-технічного в усіх галузях на-

родного господарства. Незадовільний стан цієї галузі в Україні може слугувати 
першочерговою причиною стримування інтенсивного розвитку національної 
економіки та посилення технологічного відставання України від розвинених 
країн світу. Так, за підсумками 2009 р. обсяги виробництва продукції машинобу-
дування зменшились на 32,1% (на противагу середній річний темп приросту в 
2005-2008 рр. становив 18,6%). [1; 2] 

Причиною зменшення обсягів виробництва в другій половині 2008 р. та в 
2009 р. стало, по-перше, суттєве скорочення внутрішнього попиту на продукцію 
машинобудування, а по-друге, скорочення обсягів фінансування майже з усіх 
джерел, по-третє, зменшення зовнішнього попиту, спричинене рецесійними про-
цесами у світовій економіці. 

Загалом в 2009 р. обсяг експорту продукції машинобудування зменшився на 
36,8%, а імпорту – на 65,9% (на противагу середній річний темп приросту експорту 
в 2000-2008 рр. становив 24,8%, а імпорту – 33,6%). Середній місячний темп при-
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росту експорту за період з червня 2008р. по січень 2010 р. (період повноправного 
членства України в СОТ) становив «мінус» 3,8%, а імпорту – «мінус» 5%. [3] Ос-
новними партнерами у зовнішній торгівлі України машинобудівною продукцією 
були і залишаються країни СНД і країни ЄС (в експорті на них припадає відповід-
но 62,9% та 22,7%; в імпорті - 15,8% та 52,5%). [4, C. 34-35] Від’ємне сальдо зов-
нішньої торгівлі України продукцією машинобудування в 2000-2009 рр. 
створювалося за рахунок взаємовідносин із країнами ЄС (приблизно на 85%). От-
же, ринок Росії зараз є ключовим у збуті високотехнологічних товарів машино- та 
приладобудівної промисловості, очевидно, що між країнами доцільно укласти но-
вий договір про економічне співробітництво, який вже на основі правил СОТ пе-
редбачав би забезпечення режиму вільної торгівлі між Україною і РФ. 

Недосконала географія постачань машинобудівної продукції України, про що 
свідчать вкрай малі обсяги експорту до країн Латинської Америки, Близького Схо-
ду, Південно-Східної Азії й Африки, де вже сформувався стійкий попит на облад-
нання та устаткування для будівельної, нафто- , газо- і гірничодобувної, 
енергетичної промисловості, переробки сільськогосподарської продукції та авіа-
ційної галузі, свідчить про суттєві недоліки у вітчизняній ринковій стратегії завою-
вання перспективних ринків. З іншого боку серед країн СНД лише Вірменія, 
Грузія, Киргизстан та Молдова є членами СОТ. Таке положення справ не дає в 
повній мірі реалізовувати експортний потенціал цієї галузі, що зовсім не стимулює 
інноваційну складову та загальний розвиток українського машинобудування. 

Лібералізації економічних відносин з країнами СОТ може провокувати певні 
загрози для подальшого розвитку машинобудівного комплексу України. Так 
зниження ввізного мита в рамках галузевої ініціативи щодо сільськогосподарсь-
кої техніки з 20-40% до нульового значення значно збільшить присутність інозе-
мних виробників на внутрішньому ринку за рахунок зниження вартості імпорту 
на 5-10%, нівелюючи при цьому єдиний фактор конкурентоспроможності вітчи-
зняної сільгосптехніки - ціновий. Так, лише за 2008 р. імпорт комбайнів збіль-
шився майже в 4 рази в порівнянні з 2007 р. При цьому більше 70% закордонної 
сільськогосподарської техніки вже були у використанні. Більше того, великої 
шкоди завдало вітчизняному сільськогосподарському машинобудуванню розпо-
рядження Уряду № 641-р від 17 квітня 2008 року «Про затвердження переліку 
технічних засобів іноземного походження, у разі придбання яких новоствореним 
фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими 
садибами може надаватись фінансова підтримка на безповоротній основі». [5] 

Приєднання до Угоди про торгівлю цивільною авіатехнікою, яку Україна зо-
бов’язалась підписати в 2010 р., передбачає: ліквідацію імпортного мита, ПДВ і 
митних зборів при ввезенні в країну повітряних судів (крім військових), компо-
нентів і вузлів, авіадвигунів і їхніх частин, авіаційних тренажерів; здійснення 
закупівлі авіатехніки лише на основі конкурсу за участю іноземних виробників; 
включення у вартість повітряного судна всіх форм державної підтримки; гармо-
нізацію правил сертифікації і стандартів. [6] Умови зазначеної угоди обмежують 
пряму державну підтримку авіабудуванню, що для України є важливим питан-
ням. Разом з тим, вирішення завдань розвитку галузі на принципово новому тех-
нологічному рівні неможливе без широкої міжнародної кооперації. Це 
враховувалось на переговорах, але суттєвих поступок щодо спільних програм з 
боку європейських виробників не отримано. Слід відмітити, що основними краї-
нами, які висунули вимоги щодо приєднання України до зазначеної Угоди були 
США, Канада, ЄС та Японія, тобто основні постачальники продукції авіабуду-
вання на ринок України США (Boeing, Airbus, Bombardier). В цьому контексті 
варто згадати, що Росія більш енергійно відстоювала свої інтереси з цих питань 
на переговорах з представниками ЄС і відмовилась підписувати спеціальну уго-
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ду (про зниження мита на всі літаки іноземного виробництва), проте погодилась 
відмовитися від митних стягнень на ті комплектуючі, котрі вона не виробляє. [7] 

В результаті набуття Україною членства в СОТ передбачається зниження се-
редньозваженої митної ставки з 4,2% до 3,8%. [8, С. 17] При цьому помітне зни-
ження ставок ввізного мита передбачається для галузей машинобудівного 
комплексу, які характеризуються найбільш динамічним розвитком та стрімким 
розширенням попиту. Так, одразу після вступу України до СОТ запроваджено 
зв’язні ставки мита на імпортні автомобілі на рівні 10% (25% до вступу) і 10-15% 
– для автобусів (20% до вступу). Протягом передбаченого перехідного періоду 
імпортні ставки для автомобілів із двигуном внутрішнього будуть знижуватися 
на 1% в рік до 5% в 2013 р. Для автомобілів з електричним двигуном зв’язну 
ставку в 2010 р. знижено і зафіксовано на рівні 8%. [9, С. 32-33] Помітне зни-
ження імпортних митних ставок може становити загрозу для вітчизняних під-
приємств, які практикують великовузлове (SKD) складання автомобілів, що 
навіть до вступу України до СОТ було малорентабельним, а в подальшому знач-
но вигідніше буде займатись імпортом готових автомобілів.  

Загрозу для експортного потенціалу та інвестиційних можливостей вітчизня-
ного машинобудування також становить зменшення в рамках Угоди СКЗ СОТ 
державної підтримки підприємств автомобільної, суднобудівної, авіакосмічної 
галузей, що раніше надавалась у вигляді прямих (адресних) субсидій підприємс-
твам, пільгових тарифів на транспортні послуги при експортних відвантаженнях, 
звільнення або відстрочки від сплати податків, митних зборів тощо. Тривалий 
лаг окупності капіталовкладень не приваблює приватних інвесторів, тому вкрай 
необхідним є створення потужної системи державної підтримки, яка б не супе-
речила нормам та правилам СОТ. Так, наприклад, практика успішного розвитку 
авіабудування в США свідчить, що близько 50% усіх державних субсидій при-
падає на авіаційну галузь, що забезпечує 70% асигнувань на НДДКР за рахунок 
державного фінансування. [7] 

Процес гармонізації національних стандартів та технічних регламентів з 
міжнародними відповідно до угоди СОТ про технічні бар’єри в торгівлі має за-
вершитись до 30.12.2011 р. На сьогоднішній день в Україні лише 53% чинних 
стандартів машинобудування гармонізовано з міжнародними та європейськими 
стандартами (ISO, IEC, EN). [10, С. 43-44] За оцінками фахівців вартість розроб-
ки та впровадження системи якості ISO 9001:2000 на окремому машинобудівно-
му підприємстві може складати 70-100 тис. дол. США. Використовуючи досвід 
розвинених країн, фінансування розробки стандартів для машинобудівного ком-
плексу в Україні має здійснюватись за рахунок держави. [7] 

В контексті погіршення зовнішньоторговельного балансу внаслідок надмір-
ної відкритості економіки в умовах набутого членства в СОТ основними захода-
ми, що будуть направлені на мінімізацію негативного впливу на вітчизняний 
машинобудівний комплекс, слід вважати наступні: 1) урядовим органам України 
в ході доопрацювання українського законодавства (Податкового кодексу Украї-
ни, проекту ЗУ «Про державну допомогу» тощо) розглянути можливість засто-
сування всього спектру дозволених СОТ механізмів державного субсидування 
машинобудування (субсидії регіонального розвитку; субсидії на НДДКР; субси-
дії на програми реструктуризації тощо); 2) опрацювання та впровадження зару-
біжного досвіду використання інструментів СОТ для державної підтримки 
експорту продукції машинобудування (гарантування і страхування експортних 
кредитів; державні закупівлі, заставні внески для участі в тендерах; компенсація 
витрат на встановлення контактів за кордоном; субсидування початкових витрат 
на маркетинг; утворення торгових домів за кордоном); 3) Кабміну України роз-
робити заходи по забезпеченню в умовах членства України в СОТ преференцій-
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ного режиму для імпорту комплектуючих, матеріалів, обладнання та технологій, 
що підтримують національне машинобудування. 4) Мінпромполітики, Мінеко-
номіки, МЗС опрацювати практику країн-членів СОТ щодо застосування насту-
пних заходів нетарифного характеру для стимулювання і підтримки розвитку 
високотехнологічних галузей: державні закупівлі; державне фінансування 
НДДКР (у т. ч. в компаніях приватного сектору на стадії фундаментальних і по-
шукових досліджень); непряме субсидування НДДКР через податкові й аморти-
заційні пільги; створення привабливих умов для залучення іноземних інвестицій 
у виробництво технічно складної продукції, у розбудову науково-технічної, ін-
новаційної та інформаційної інфраструктури; поширення практики офсетних 
угод, які дозволяють зміцнити міжнародну науково-технічну та виробничу коо-
перацію.  
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Третяков В.І., аспірант УДУФМТ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ  
ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ 

Досвід економічної перебудови в Україні та інших країнах з перехідною еко-
номікою, зокрема Росії, наочно свідчить, що на сучасному етапі економічних 
перетворень вагомим фактором оздоровлення національної економіки, яка поте-
рпає від значного скорочення внутрішнього попиту на промислову продукцію, 
може стати тільки істотне розширення зовнішньої торгівлі. Для України цей 
фактор має особливе значення тому, що він сприятиме прискоренню ринкової 
трансформації економіки, входженню її до регіональних та світових товарних 
ринків і створенню валютних резервів, необхідних для модернізації та структур-
ної перебудови виробництва. Проте розраховувати на успішну торгівлю можуть 
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лише країни, які мають конкурентноспроможну економіку. Водночас сама торгі-
вля не може зробити економіку конкурентноспроможною. Конкурентоспромож-
ність – це комплексна категорія, її переваги остаточно реалізуються через 
торгівлю, але базис конкурентних переваг створюється на всіх ланках суспільно-
го виробництва, у тому числі значною мірою за рахунок структурної перебудови 
і дійової промислової політики. 

Традиційно конкурентоспроможність трактується як зумовлене економічни-
ми, соціальними і політичними факторами стійке становище країни або її проду-
цента на внутрішньому і зовнішньому ринках. В умовах відкритої економіки 
конкурентоспроможність також може бути визначена як здатність країни (під-
приємства) протистояти міжнародній конкуренції на власному ринку і ринках 
"третіх країн".  

Економічний успіх держави, тобто її конкурентоспроможність, безпосередньо 
визначається наявністю в неї конкурентоспроможних галузей і виробництв. Тому 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників має стати 
найважливішим пріоритетом промислової політики України, яка повинна знайти 
всебічну активну підтримку в діях Верховної Ради та Уряду і вплинути на форму-
вання сприятливого нормативно-правового поля конкуренції. Це досить об’ємна і 
копітка робота, яка потребує постійного моніторингу конкурентного середовища з 
врахуванням особливостей національної економіки та світового ринку, умов виро-
бництва та факторів, котрі можуть сприяти ефективній конкуренції. 

Безумовно, що жодна з країн, навіть найрозвинутіша, не ставить за мету до-
сягнення ефективної конкуренції по всьому спектру продукції, яку вона може 
потенційно виробляти. Пріоритет надається лише тим секторам економіки, які 
мають реальні умови для отримання конкурентних переваг на світовому ринку. 
Для України, щоб запобігти нераціональному використанню національних ре-
сурсів у процесі структурної перебудови, особливо актуальним є визначення 
саме таких галузей і створення дійового механізму підтримки пріоритетних ви-
робників та вдосконалення на цій основі структури виробництва. 

Відсутність чіткої програми структурної перебудови національної економіки 
і, особливо, її матеріального сектора залишається сьогодні фактором, що постій-
но підживлює середовище для кризових явищ. Зокрема, не вирішивши стратегіч-
но важливої проблеми зменшення зовнішньої енергетичної залежності країни, 
ми продовжуємо розпорошувати мізерні ресурси на підтримку і збереження ене-
ргомістких виробництв. Або практично не маючи обгрунтувань, оптимальних 
для країни обсягів і структури енергоспоживання, ми починаємо вкладати кошти 
у проекти будівництва терміналів, транспортних магістралей і відповідної інфра-
структури.  

Ключовим поточним завданням є вивірена у часі та в галузевих пріоритетах 
точкова підтримка технологічних і експортоорієнтованих виробництв. Зарубіж-
ний досвід свідчить, що і в складних економічних умовах сильна держава може 
здійснювати в певних мінімальних обсягах орієнтовану промислову політику. 
Йдеться про формування такої ідеології промислової політики, яка була б адек-
ватна умовам ринку, вимогам незалежності держави та її ефективного інтегру-
вання у світову економічну систему. Практичною основою її розробки й 
реалізації, на нашу думку, має стати розв’язання таких головних завдань:  

– оцінка ступеня конкурентоспроможності національної економіки з ви-
значенням умов і факторів, які можуть сприяти ефективній конкуренції, 
збільшенню експортного потенціалу держави;  

– поєднання зусиль держави у здійсненні структурної перебудови, іннова-
ційної політики та соціально-економічного розвитку регіонів щодо під-
вищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва;  
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– науково-практичне та інституційне забезпечення заходів щодо підви-
щення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, виходячи з 
національних умов та особливостей світового ринку.  

Налагодження такої роботи потребує відповідного організаційно-
методичного забезпечення, однак ні в Україні, ні в інших пострадянських краї-
нах питання теорії і практики конкуренції раніше майже не розглядалися. Мож-
на, звичайно, скористатися досвідом країн з розвинутою ринковою економікою, 
але саме він свідчить, що через відмінності між країнами у їх розвитку, методич-
ні підходи та конкретні пропозиції щодо оцінки рівня конкурентоспроможності 
виробництва та визначення напрямів її підвищення мають базуватися безпосере-
дньо на умовах тієї країни, в якій функціонує дана галузь, віддаючи перевагу 
саме національним особливостям функціонування того чи іншого виробництва. 

Свого часу конкурентоспроможність держави значною мірою залежала від 
наявності у неї трьох основних факторів виробництва - природних ресурсів, тру-
дових ресурсів та капіталу. З розвитком виробництва і технічним прогресом кон-
курентоспроможність стали визначати фактори вищого рівня, так звані розвинуті 
- це, насамперед, інфраструктура країни, її науковий потенціал, рівень освіти 
населення тощо. Але визначальну роль у створенні конкурентних переваг віді-
грають спеціалізовані фактори, спеціальна інфраструктура, спеціальні знання у 
вигляді науково-технічних баз даних по окремих галузях і виробництвах, наяв-
ність фахівців відповідного профілю знань тощо.  

Підсилення конкурентних позицій в опорних галузях переробної промисло-
вості може бути досягнуто тільки за умов істотного збільшення інвестиційних 
можливостей і нагромадження інноваційного потенціалу. Інвестиції взагалі ма-
ють домінантне значення для галузей з підвищеною капіталоємністю, де еконо-
мічні показники їх діяльності, власне ефективність, суттєво залежать від 
масштабів виробництва. Враховуючи, що в Україні переважна більшість галузей 
відповідає саме цим критеріям, проблема пошуку інвестиційних ресурсів набуває 
надзвичайного значення. 

Україна одночасно проходить складний історичний шлях державотворення і 
переходу від централізовано-планової системи управління економікою до соціа-
льно спрямованої ринкової економіки. Зрозуміло, що ці дві історичні події су-
проводжуються зламом суспільних і економічних відносин, який призводить до 
соціально-економічної кризи тривалого характеру. Кризовий стан економіки 
значно впливає, більш того, безпосередньо загрожує національним інтересам 
незалежної держави, надзвичайно актуалізує проблему її національної безпеки, в 
першу чергу такої її складової, як економічна. В сучасних умовах економічна 
безпека є такою, що визначає національну безпеку в цілому. Це сталося тому, що 
Україна проходить етап небаченого руйнування раніше створених виробничих 
сил і виробничих відносин, повільного становлення нових, ринкових відносин і 
ринкової інфраструктури.  

Розробка та вжиття заходів з детінізації економіки мають виходити з розу-
міння суті тіньової економіки та ланок економічної системи, на які вона поши-
рюється. У суспільстві існує погляд, що тіньова економіка за своєю структурою 
подібна або майже подібна до легальної, що вона охоплює у схожих пропорціях 
сфери і відносини виробництва, розподілу та товарообміну. Звідси випливають 
як оцінки масштабів цього явища (наприклад, коли аналізують споживання пев-
них виробничих ресурсів), так і рекомендації щодо подолання його наслідків. На 
жаль, ефективність цих рекомендацій не може бути високою, оскільки тіньова 
економіка перехідного суспільства здебільшого концентрується у сфері грошо-
вого обігу та перерозподілу вже створеної вартості. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРА-
ЇНИ 

Економічна безпека країни значною мірою визначається її інноваційним по-
тенціалом. У країнах Європейського Союзу (ЄС) проводяться фундаментальні 
наукові дослідження, присвячені підвищенню рівня економічної безпеки і пошу-
ку шляхів подолання відставання у темпах росту економіки від США та Японії. 
Особливо велику увагу ЄС приділяє проблемі розвитку інновацій, 2009 рік було 
проголошено у Євросоюзі Роком креативності та інновацій [1]. Відповідно Ліса-
бонській стратегії усі країни-члени ЄС за останні десять років збільшили витрати 
на дослідження і розвиток (R&D). Однак враховуючи темпи зростання ВВП за 
той же період, відношення цих витрат до сукупного ВВП країн ЄС змінювалося 
низькими темпами – 1,84% ВВП в середньому за 2000–2006 рр. [2], 1,85% ВВП у 
2007 р. і 1,9% ВВП у 2008 р. [3], притому, що в Японії і Кореї даний показник 
перевищував 3% ВВП, а у Китаї цей показник зріс майже у півтора рази [2]. 
Більш детальний аналіз показує, що за 2000–2006 роки 17 країн ЄС збільшили 
темпи приросту витрат на R&D, тоді як 10 країн (47% сукупного ВВП ЄС) на-
впаки зменшили цей показник [2]. У 2007 році, згідно даних Євростату [3], вже 
10 країн зменшили темпи фінансування на R&D у порівнянні з попереднім ро-
ком, 4 залишились на тому же рівні, у решти країн ЄС цей показник зріс. У 2008 
році кількість країн, у яких показник R&D зменшився у порівнянні з 2007 роком, 
було тільки п’ять і одна країна залишила значення цього показнику на тому же 
рівні. Тобто, незважаючи на процеси економічного спаду в умовах світової кри-
зи, більшість країн ЄС поступово збільшують обсяги і темпи фінансування на 
проведення інноваційної діяльності. Підвищення інноваційного потенціалу ЄС 
набуває пріоритетного значення і, хоча по темпам приросту інвестицій в науку 
європейські країни поступаються Японії та США, саме з розвитком інновацій ЄС 
пов’язує стабільне майбутнє Європи в умовах посилення світової конкуренції та 
процесів глобалізації.  

Європейське інноваційне табло (European Innovation Scoreboard) (ЄІТ) є ін-
струментом, який був розроблений за ініціативою Європейської Комісії, з метою 
забезпечення порівняльного оцінювання ефективності інновацій у країнах-
членах ЄС. ЄІТ проводить щорічне оцінювання ефективності інновацій у всьому 
ЄС та країнах, які широко впроваджують інновації. Оцінка інноваційного розви-
тку країн основана на широкому колі показників, які враховують рушійні сили 
інноваційної діяльності, наявність висококваліфікованого персоналу, фінансову 
підтримку і результати інноваційних проектів.  

У 2010 році вийшло дев'яте видання ЄІТ-2009 [4], у якому представлені зна-
чення сумарного індексу інновацій (Summary Innovation Index) (СІІ) і у відповід-
ності до прийнятої у Лісабоні Стратегії ЄС проведено порівняльний аналіз 
інноваційної діяльності 27-ми держав-членів ЄС, а також Хорватії, Сербії, Туре-
ччини, Ісландії, Норвегії та Швейцарії. Окремі розділи ЄІТ 2009 включають по-
казники інноваційної діяльності у США, Японії і країнах БРІК, а також аналіз 
тенденцій розвитку для цих країн і рекомендації країнам ЄС по подоланню роз-
риву у індикаторах економічного росту у порівнянні з США та Японією. У ЄІТ 
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2009 значення СІІ розраховувалися по 29 індикаторах. Методологія розрахунків 
ЄІТ 2009, у порівнянні з 2008 роком [5], була переглянута. Кількість груп інди-
каторів збільшилася до семи і вони були об’єднані у три основних блоки. На 
основі цих показників були розраховані значення СІІ для кожної країни. В зале-
жності від рівня розвитку інноваційного потенціалу країни були об’єднані у кла-
стери. Вперше розподіл країн на кластери по параметру СІІ було запропоновано 
у 2007 році [6]. Такий підхід до визначення інноваційного потенціалу країн ви-
явився ефективним і був використаний також у 2008-2009 роках. Хоча у ЄІТ 
2008 методологія розрахунків СІІ була змінена, склад кластерів не змінився, але 
відбулася деяка зміна рангу країн в кластерах. У 2009 році, при проведенні клас-
терного аналізу, був використаний комплексний підхід. Кластери були визначені 
з урахуванням середніх результатів ієрархічної кластеризації, використанням 7-
ми різних методів: методу Уорда, порівнянню між групами зв'язку, в рамках груп 
зв'язку, центра ваги кластеризації, середньої кластеризації та інших. По резуль-
татах проведених досліджень у ЄІТ 2009, країни-члени EU27 віднесені до насту-
пних чотирьох кластерів (1-4) : 

1. Innovation leaders – Данія, Фінляндія, Німеччина, Швеція і Великобри-
танія.  

2. Innovation followers – Австрія, Бельгія, Кіпр, Естонія, Франція, Ірландія, 
Люксембург, Нідерланди та Словенія.  

3. Moderate innovators – Чеська Республіка, Угорщина, Греція, Італія, Ли-
тва, Мальта, Польща, Португалія, Словаччина і Іспанія. 

4. Catching-up countries – Болгарія, Латвія та Румунія. 
Метою роботи було виявлення кореляції показників СІІ країн з основними 

макроекономічними індикаторами. У роботі, використовуючи дані [3–5,7], на 
основі ранжування даних СІІ, ВВП на душу населення для EU 27, Хорватії, Сер-
бії, Туреччини, Ісландії, Норвегії, та Швейцарії був проведений аналіз трендів. 
Розраховані коефіцієнти кореляції масивів даних СІІ усіх країн за 2008–2009 рр. 
з масивами ВВП на душу населення і масивами витрат на R&D. 

При проведенні порівняльного аналізу по рангах для 33-х країн визначено, 
що по критерію максимального відхилення найбільший успішними країнами є 
Естонія і Кіпр (табл. 1).  

Таблиця 1 

Країна 
Витрати на 

R&D, %ВВП, 
[3] 

ВВП на ду-
шу населен-
ня, % [3] 

Ранг по 
СІІ 

ВВП, млн. 
євро, [7] 

Кіпр 0,46 95,5 20 17247 
Естонія 1,29 67,4 20 16073 
Норвегія 1,62 191,2 14 228572 
Середнє по EU 27 1,91 100 18 463214 

 
Необхідно відмітити “феномен” Кіпру, у якої витрати на R&D є найменшими 

в ЄС, а обсяг ВВП значно менше ніж середній показник ВВП по країнах ЄС 
(табл. 1), знаходиться у другом кластері (Innovation followers), значно випере-
джаючи по значенню сумарного інноваційного індексу більш розвинені країни 
EU 27. Для Норвегії, країни яка не входить до EU 27, відмічено найбільшу невід-
повідність рангу по СІІ іншим показникам (табл. 1). Але необхідно мати на увазі 
те, що у ЄІТ 2009 ще не у повному обсязі враховані можливі наслідки кризи, 
оскільки ряд індикаторів були розраховані за статистичними даними 2007–2008 
років. 
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Використовуючи досвід передових країн, українським науковцям необхідно 
провести глибокий детальний аналіз напрацювань дослідників із ЄС для пошуку 
найбільш ефективних шляхів підвищення інноваційної діяльності в Україні. 
Особливий інтерес представляє вивчення досвіду країн, які досягли високого 
рівня розвитку інноваційного потенціалу, не займаючи лідируючі позиції серед 
країн ЄС по рівню ВВП. Але необхідно відзначити, що зіставлення показників 
наукової та інноваційної діяльності України з аналогічними показниками інших 
країн світу викликає певні труднощі через різні методологічні підходи до фор-
мування масивів відповідних даних.  

Застосування в Україні міжнародних стандартів до визначення інноваційного 
потенціалу країни також необхідно тому, що економічний розвиток України 
неможливий без розгортання широкомасштабних міжнародних інноваційних 
проектів. Велику допомогу у розвитку інноваційної діяльності вже надає ЄС, яка 
у 2010 році виділила 12 млн. євро на чотири нових проекти зі сприяння інноваці-
ям в Україні. Але необхідно мати на увазі, що оцінка результатів проектів буде 
проводитися за методикою ЄІТ. Тому сьогодні актуальною є проблема адапту-
вання існуючої в Україні системи показників інноваційної діяльності до міжна-
родних стандартів.  

Виходячи з того, що Україна проголосила намір приєднатися до ЄС, відпові-
дну оцінку інноваційної діяльності за міжнародними стандартами було б доціль-
но провести і в Україні – розрахувати прогнозні оцінки інноваційного розвитку 
країни за індикаторами Європейського інноваційного табло і визначити шляхи 
підвищення економічної безпеки країни. 
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УКРАЇНА ТА СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ:  
ПЕРЕВАГИ ТА МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 
Україна завершила непростий процес приєднання до Світової організації то-

ргівлі. До того, як стати повноправною країною-членом СОТ, Україна пройшла 
тривалий шлях. Згідно зі статтею XII Марракеської угоди про заснування СОТ, 
вступ у Світову організацію торгівлі повинен відбуватися на умовах, узгоджених 
між урядом держави-заявника та СОТ, адже, на відміну від приєднання до інших 
міжнародних організацій, вступ до Світової організації торгівлі – це, насамперед, 
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справа переговорів. Першим кроком стало подолання 30 листопада 1993 року 
офіційної заявки України про намір приєднатися до ГАТТ. 17 грудня 1993 року 
сформовано Робочу групу з питань розгляду заявки про вступ України до ГАТТ, 
а 26 липня 1994 року представлено Меморандум щодо економічного механізму і 
торговельно-політичного режиму. За 14 років переговорного процесу щодо всту-
пу до Світової організації торгівлі проведено 17 офіційних засідань Робочої гру-
пи з розгляду заявки України про вступ до СОТ. За цей період було успішно 
проведено переговори із питань доступу до ринків товарів та послуг із 52 краї-
нами-членами Робочої групи. 25 січня 2008 року відбулося останнє засідання 
країн-членів Робочої групи з питань розгляду заявки про вступ України до СОТ, 
на якому було схвалено «вступний пакет» України: Звіт Робочої групи з розгляду 
заявки про вступ України до СОТ, консолідований розклад по тарифах, консолі-
дований розклад по послугах та подальші кроки щодо завершення технічного 
оформлення вступу, зокрема проект рішення Генеральної ради і протоколу про 
вступ України до СОТ. 5 лютого 2008 року на засіданні Генеральної Ради СОТ 
вищезазначені документи було розглянуто, затверджено та офіційно закріплено 
підписанням Президентом України та Генеральним директором Світової органі-
зації торгівлі Протоколу щодо вступу України до СОТ. 10 квітня 2008 року Вер-
ховна Рада України ухвалила закон № 250-VI «Про ратифікацію Протоколу про 
вступ України до Світової організації торгівлі». 16 квітня 2008 року Президент 
України підписав закон про ратифікацію Протоколу, і того ж дня Міністерство 
закордонних справ України направило офіційне повідомлення про це до СОТ. 
Таким чином, з 16 квітня 2008 року пішов відлік офіційного тридцятиденного 
терміну від повідомлення про ратифікацію до членства в СОТ. 16 травня 2008 
року Україна офіційно стала 152-ю країною-членом СОТ та отримала довгоочі-
кувану можливість безперешкодного здійснення міжнародної торгівлі, підви-
щення ефективності зовнішньоекономічної діяльності держави за рахунок 
зменшення тарифних і нетарифних торговельних бар’єрів, створення сприятли-
вого клімату для торгівлі, залучення іноземних інвестицій, припливу в країну 
капіталу та захисту своїх прав та інтересів за допомогою конструктивного меха-
нізму вирішення суперечок, що, в свою чергу, зміцнює міжнародну стабільність 
та співробітництво.  

Світова організація торгівлі – єдина міжнародна організація, що опікується 
глобальними правилами торгівлі між країнами. Головними її функціями є управ-
ління торговельними угодами СОТ, врегулювання торговельних суперечок, на-
гляд за торговельною політикою країн-членів, технічна допомога та навчання 
для країн, що розвиваються, співпраця з іншими міжнародними організаціями та, 
безперечно, те, що СОТ виконує роль міжнародного форуму для торговельних 
переговорів. На даному етапі розвитку у нашої держави нова мета – навчитися 
ефективно реалізовувати переваги, що надає статус члена цієї організації. Одні-
єю із таких переваг для України є відкриття доступу до системи врегулювання 
спорів в рамках СОТ, що надасть можливість ефективно захищати національні 
торговельні інтереси. Система врегулювання спорів в рамках СОТ не є статич-
ною – вона розвивається та визначається в ході офіційних багатосторонніх пере-
говорів, присвячених пошуку оптимальних шляхів її реформування. Ставши 
членом СОТ, Україна автоматично стала стороною у цих переговорах і їй вкрай 
необхідно зайняти сталу позицію, що буде задовольняти власні національні інте-
реси, адже система врегулювання суперечок СОТ поєднує у собі широкий спектр 
дипломатичних та квазі- судових засобів врегулювання міждержавних спорів, 
що, в свою чергу, є універсальними та дозволяють вирішувати спори в рамках 
усіх угод СОТ. Перехід від однієї стадії процесу до наступної здійснюється ав-
томатично. Обов’язкова юрисдикція у сфері охоплених угод та наявність власно-
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го механізму забезпечення виконання рішень по спорах вигідно вирізняють сис-
тему врегулювання суперечок СОТ від інших міжнародних судів та трибуналів, а 
її метою є забезпечення досягнення взаємоприйнятних рішень по окремих спо-
рах, а також забезпечення безпеки та передбачуваності багатосторонньої торго-
вої системи в цілому. Серед інших переваг системи вирішення спорів в рамках 
СОТ слід відмітити наявність передбачуваних та регламентованих процедур, що 
дозволяє краще підготуватися до процесу, міжнародний характер системи, що 
забезпечує більшу неупередженість, ніж провадження в національних уповнова-
жених органах інших держав як, наприклад, при антидемпінгових розслідуван-
нях, нагляд та забезпечення виконання рішень, винесених по спорах в СОТ, а 
також функціональність та широка сфера застосування. Серед проблем, до яких 
нашій державі доцільно було б підготуватися при використанні механізмів цієї 
системи слід віднести необхідність в значних фінансових затратах, недостатня 
кількість висококваліфікованих спеціалістів у цій сфері, відсутність єдиної ін-
фраструктури інформаційного забезпечення, відсутність спеціальних досліджень 
відносно потенційних скарг, що можуть бути ініційовані проти України та скарг, 
які Україні доцільно було б ініціювати з метою захисту власних національних 
інтересів, невизначеність відносно повноцінного інституціонального забезпечен-
ня діяльності України та відсутність спеціальних національних процедур в сфері 
вирішення спорів в рамках СОТ. Та всі ці проблеми є типовими і їх необхідно 
вирішувати шляхом розробки і впровадження Україною комплексних заходів 
інституціонального, нормативного, матеріально-технічного, кадрового та інфор-
маційного забезпечення, що безперечно сприятиме підготовці України до участі 
у процедурах вирішення спорів в рамках СОТ.  
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Клименко Д.О., аспірант УДУФМТ 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ  
ЯК ФАКТОР ВИХОДУ З ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

Необхідність інноваційного розвитку України та виходу з економічної кризи 
зумовлена тривожними тенденціями в стані нашого суспільства. В останні деся-
тиріччя економічний розвиток країни неодмінно пов’язують з її конкурентосп-
роможністю на світовому ринку. Конкурентоспроможність країни визначають як 
її здатність створити внутрішні та зовнішні умови, що дають можливість бізнесу 
виробляти товари та послуги, які витримують випробування міжнародними рин-
ками, а населенню – постійно підвищувати доходи та якість життя; це здатність 
країни забезпечити стабільне економічне зростання. 

На жаль, Україна не є конкурентоспроможною на світовому ринку, на що 
вказують приблизні прогнози зростання економіки. Наявні в Україні резерви так 
званої факторної конкурентоспроможності (дешева робоча сила і традиційний 
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експорт товарів із низькою доданою вартістю) або вже вичерпали себе, або виче-
рпають у середньостроковій перспективі. Це означає, що підвищення темпів 
економічного зростання, рівня і якості життя неможливе без мобілізації якісно 
нових чинників розвитку – інновацій.  

За визначенням Європейської економічної комісії ООН, для досягнення ви-
сокого рівня конкурентоспроможності країни мають виконуватися такі умови:  

1) експортери зберігають і збільшують свою частку на зовнішніх ринках;  
2) на продукцію з високою доданою вартістю та сучасні технології припадає 

постійно зростаюча частка експорту;  
3) зростає середня питома вартість експорту країни. 
Конкурентоспроможність є одночасно і засобом, і метою, оскільки тільки 

більш конкурентоспроможні країни мають вищий рівень життя, що робить цю 
концепцію надзвичайно привабливою для використання в соціально-економічній 
політиці. Країни прагнуть створити таке інституційно-регуляторне середовище, 
яке б щонайкраще сприяло мобілізації інвестицій, стимулювало бізнес і вело до 
зростання продуктивності праці, в результаті чого зарплати та доходи населення 
зростали б в довгостроковій перспективі не інфляційним чином. Хоча спромож-
ність підприємств конкурувати залежить від їхніх власних ресурсів, реалізації 
ефективних бізнес-стратегій, успіхів в інноваційній діяльності, вирішальний 
вплив на здатність національного бізнесу конкурувати справляють існуючі в 
країні інституційно-регуляторні рамки, які формуються в результаті принципо-
вих рішень державної влади. Таким чином, підвищення конкурентоспроможнос-
ті є результатом послідовних і ретельно змодельованих державою інвестицій у 
чинники стабільного економічного зростання.  

Однією з концепцій виходу з кризи та подальшого економічного розвитку з ме-
тою підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку є Техноло-
гія економічного прориву (ТЕП); замість застарілої та неефективної конфігурації 
економічної політики вона може створити зовсім новий її формат, спрямований, 
перш за все, на реалізацію інноваційної політики. Економічний прорив має базува-
тися на послідовній ліквідації критичних для країни відставань в інституційно-
регуляторному середовищі, на інтенсивному створенні основ для економіки знань, 
формуванні відповідальної конкурентоспроможності і зміцненні соціальної згур-
тованості населення шляхом накопичення соціального капіталу. 

ТЕП ґрунтується на чотирьох базових складових впливу державної політики на 
конкурентоспроможність країни у середньо- і довгостроковій перспективі, а саме: 

1. Ліквідація критичних відставань – це комплекс заходів, які впливають на 
макроекономічне середовище, якість інститутів влади, ефективність 
державного регулювання основних ринків (капіталу, праці, землі, інтеле-
кту) та інституцій, які підтримують їх, а також на ступінь відкритості 
економіки й ефективність конкуренції. Цей блок включає комплекс не-
гайних заходів, спрямованих на зниження критичних відставань країни в 
чотирьох ключових сферах державної політики: підтримка стабільного 
макроекономічного середовища, підвищення якості влади та ефективно-
сті її інституцій, створення сприятливого для бізнесу й інновацій регуля-
торного поля, розвиток базової інфраструктури. 

2. Створення основ економіки знань – основний напрям технології еконо-
мічного прориву, який має стати головним пріоритетом в інвестиційній 
політиці, розподілі державних ресурсів, стимулюванні приватних інвес-
тицій. Він охоплює такі найважливіші сфери, як освіта, наука, технологі-
чна й інформаційна інфраструктура та має на меті накопичення 
інтелектуального капіталу. 
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Створення економіки знань неможливе без таких системних зрушень в дер-
жавному підході до економічної політики, як 1) акцентування зусиль на політиці 
розвитку внутрішньої конкуренції; 2) повне дерегулювання і лібералізація секто-
ра телекомунікацій; 3) відкриття економіки та лібералізація руху капіталів; 4) 
пріоритетна увага до інвестицій у якість і доступність загальної і професійної 
освіти; 5) застосування системного підходу до промислово-інноваційної політи-
ки на основі технологічного передбачення. 

3. Забезпечення стабільного розвитку країни та конкурентоспроможності – 
політико-економічні заходи, які впливають на чинники стабільного роз-
витку суспільства (енергобезпека, енергозбереження, екологія, ефектив-
ність системи охорони здоров’я, якість товарів і послуг, якість життя), а 
також стимулюють «соціально відповідальну конкурентоспроможність». 

4. Формування соціальної згуртованості і соціального капіталу. Конкурен-
тоспроможна економіка неможлива без демократії, яка, у свою чергу, 
стає економічно ефективнішою за високого ступеня соціальної згуртова-
ності населення. Без цього, як свідчить досвід багатьох країн, неможли-
вий і економічний прорив. Основним показником соціальної 
згуртованості населення є соціальний капітал, тобто комплекс зв’язків, 
підтримуваних на основі неформальних цінностей, норм і понять, які по-
діляються членами соціальних груп і спільнот, що створює між ними 
критичну масу довіри та соціальної підтримки, ефект співробітництва і 
взаємодії.  

Соціальний капітал слід розглядати як особливий суспільний ресурс, який, 
взаємодіючи з іншими видами капіталу у контексті культурних, політичних, ін-
ституціональних і регуляторних умов, сприяє стабільності та динамізму еконо-
мічного зростання, тобто конкурентоспроможності. 

Такий новий інноваційний тип розвитку характеризується перенесенням ак-
центу на використання принципово нових прогресивних технологій, переходом 
до випуску високотехнологічної продукції, прогресивними організаційними і 
управлінськими рішеннями в інноваційній діяльності, що стосується як мікро-, 
так і макроекономічних процесів розвитку – створення технопарків, технополі-
сів, проведення політики ресурсозбереження, інтелектуалізації всієї виробничої 
діяльності, софтизації та сервізації економіки. Нова модель економічного зрос-
тання, що ґрунтується на інноваційному типі розвитку, передбачає зміну самого 
поняття науково-технічного прогресу і науково-технічного розвитку. За таких 
умов з’являються нові суспільні пріоритети: добробут, інтелектуалізація вироб-
ничої діяльності, використання високих та інформаційних технологій, екологіч-
ність. Ця модель потребує нової фінансово-кредитної політики, ефективного 
стимулювання інновацій, розвитку наукомістких та скорочення природоексплуа-
туючих галузей – на макрорівні; зміни типу підприємницької діяльності, актив-
ного залучення до виробництва малого та середнього приватного бізнесу – на 
мікрорівні. Характерною ознакою нової моделі економічного зростання є широ-
кий розвиток венчурного підприємництва, залучення ризикового капіталу до 
фінансування інноваційного бізнесу, створення цільових фондів науково-
інноваційного розвитку. 

В даний час в Україні створено законодавчу базу, спрямовану на розвиток інно-
вацій: закони «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 р., «Про 
спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 р., 
«Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р., «Про пріоритетні напрями інновацій-
ної діяльності в Україні» від 16.01.2003 р., «Про державне регулювання діяльності у 
сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 р. Також 17.06.2009 р. у Верховній Раді 
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України були проведені парламентські слухання на тему «Стратегія інноваційного 
розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів». 

Коровайченко Н.Ю., к.е.н., доцент  
кафедри світового господарства  

і міжнародної економічної інтеграції УДУФМТ 

ЗАГРОЗИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ  
У КОРОТКОСТРОКОВОМУ ПЕРІОДІ ТА ПІДХОДИ  

ДО ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ 
Зовнішньоекономічна безпека є складовою економічної безпеки країни. В 

Україні рівень зовнішньоекономічної безпеки вимірюється на основі системи 
індикаторів: 

Індикатори та порогові значення індикаторів  
стану зовнішньоекономічної безпеки України [1] 

Індикатор, одиниця виміру Порогове  
значення 

Частка імпорту у внутрішньому споживанні держави, % ≤ 30 
Частка імпорту продовольства  
у внутрішньому споживанні держави, % ≤ 25 

Питома вага провідної країни-партнера в загальному обсязі 
зовнішньої торгівлі, % ≤ 30 

Питома вага сировинного та низького ступеня переробки екс-
порту (промисловості) у загальному обсязі експорту товарів, % ≤ 40 

Коефіцієнт покриття імпорту експортом (відношення між  
обсягами експорту та імпорту), разів ≥ 1 

Відношення обсягу експорту до ВВП, %  ≤ 50 
Відношення обсягу імпорту до ВВП, % ≤ 50 
 

Для зовнішньоекономічної безпеки України у короткостроковому періоді 
слід виділити наступні загрози: 

1. Провідні світові експерти [2] прогнозують другу хвилю глобальної еко-
номічної кризи. В такому випадку можливий повтор сценарію 2008-2009 
років – скорочення експорту, зростання негативного сальдо та відповід-
ний вплив на економічну безпеку країни в цілому. 

2. Економічна криза, спричинена внутрішніми диспропорціями – високою час-
ткою продукції однієї галузі у промисловому виробництві та експорті. 

Такі крупні автомобільні компанії, як Volkswagen, General Motors, АВТОВАЗ 
та інші були вимушені значно скоротити виробництво. Наприклад, в Україні 
виручка в гривневому еквіваленті ЗАЗ і Єврокар за перше півріччя впала при-
близно на 80%. Таке глобальне зниження попиту з боку будівельної індустрії і 
підприємств машинобудування призвело до обвального зниження попиту на 
металопродукцію українських підприємств і металургійну сировину (агломерат, 
феросплави, кокс тощо). Наприклад, ММК ім. Ілліча втратив за перше півріччя 
2009 р. близько 60% виручки в гривневому еквіваленті, Азовсталь – 40%, Запо-
ріжсталь – 43%, Арселор Мітал Кривий ріг – 53%. Названі компанії залишалися 
найбільшими експортерами металопродукції. Тому зниження їх виручки в грив-
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невому еквіваленті дає ясне розуміння про катастрофічне падіння їх валютної 
виручки [3]. 

Таким чином, дані негативні явища також у короткостроковому періоді призве-
дуть до подальшого погіршення стану зовнішньоекономічної безпеки України. 

За даних умов підходи до мінімізації загроз зовнішньоекономічній безпеці 
України можуть бути наступні. 

1. В короткостроковому періоді – нарощування обсягів промислового ви-
робництва, а, відтак, і збільшення обсягів експорту. Незважаючи на його 
скорочення, попит на металургійну та хімічну продукцію продовжує іс-
нувати, тому такий підхід дозволив би, принаймні, зменшити негативне 
сальдо зовнішньоторговельного балансу.  

2. Значне перевищення імпорту над експортом є результатом, серед іншого, 
також і високих цін на природний газ. Тому, в короткостроковому пері-
оді необхідно провести роботу, спрямовану на зниження існуючої ціни 
протягом певного періоду (наприклад, року) з можливістю її подальшого 
перегляду, що дозволило б уникнути значного погіршення сану зовніш-
ньоекономічної безпеки. 

3. Подальша підтримка банківського сектора. 
4. В довгостроковій перспективі – розвиток нових, високотехнологічних 

експортоорієнтованих галузей. 
Таким чином, стан зовнішньоекономічної безпеки держави зумовлюється не 

тільки зовнішніми, а й значною мірою внутрішніми чинниками, і для його по-
кращення необхідно усунення, перш за все, внутрішніх диспропорцій у вироб-
ництві та споживанні. 

Література 
1. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України // Наказ Міністерства 

економіки України від 02.03.2007 № 60 // http://www.me.gov.ua 
2. Soros erklärt China zum Gewinner der Finanzkrise. // Die Welt, 14. Oktober 2008 // 

http://www.welt.de 
3. Шапран В., Духненко В. Чемпионы антикризисной борьбы // Эксперт. – №49, 21–

27 декабря 2009. – С.20–27. 

Лук’янов А.В., доцент кафедри суспільних наук УДУФМТ; 
Шамич О.В., магістр права. 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЗИЦІЙ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ  
НА СВІТОВОМУ РИНКУ ОЗБРОЄНЬ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ 
Світовий ринок озброєнь і військової техніки (ОВТ) є однією зі складових 

глобального ринку товарів та послуг. 
Однак, на відміну від звичайної торгівлі продукцією цивільних виробництв, 

кон’юнктура на світовому ринку ОВТ багато в чому залежить від військово-
політичних чинників, насамперед від рівня регіональної конфліктогенності та 
обсягів світових військових витрат. Достатньо зазначити, що офіційні витрати на 
оборону 76 країн світу на початку ХХІ століття досягли 1,3 трлн. дол. на рік1. 

                                                                 
1 Основные тенденции развития мирового рынка вооружения // Новости ВПК. – VPK.name, 
13.02.2008. 
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Формування кон’юнктурного середовища світового ринку ОВТ відбувається 
сьогодні під впливом наступних масштабних процесів, а саме: 

– переглядаються вимоги до озброєнь унаслідок зміни природи загроз у 
бік асиметричних способів застосування сили; 

– змінюються погляди на форми гарантування безпеки, підвищується ува-
га до операцій з підтримки миру, антикризових місій, що веде до змін у 
структурі сил та їх оснащенні; 

– підвищується питома вага засобів і технологій антитерористичної боро-
тьби (спостереження, розвідки, зв’язку, оповіщення), освоєння яких зу-
мовлюватиме місце підприємств ОПК на ринку озброєнь; 

– відбувається швидке моральне старіння основних засобів збройної боро-
тьби (передусім авіації, артилерії, бронетанкової техніки, систем розвід-
ки тощо), багато яких стають узагалі непридатними в сучасних воєнних 
діях і, залишаючись на озброєнні армій, зумовлюють їх економічну не-
ефективність; 

– минає пік модернізації армій держав, що розвиваються, внаслідок чого 
попит на старі озброєння падатиме, поступаючись місцем підвищенню 
попиту на нові технології; 

– скорочуються часові інтервали, відведені оборонним компаніям на реак-
цію у відповідь на нові вимоги ринку; 

– посилюється увага щодо інформаційної складової світового ринку 
озброєнь, усе жорстокішою стає боротьба за інформаційну перевагу в 
сфері експорту ОВТ1; 

– центр технологічного розвитку перемістився від сектора традиційної 
оборонної промисловості (особливо, що перебуває під державною опі-
кою) до більш мобільного комерційного сектора; 

– посилюється конкуренція з боку таких країн, як Китай, Ізраїль, Південна 
та Північна Корея, Бразилія, Індонезія, ПАР, останнім часом присутніх у 
тридцятці найбільших постачальників зброї2; 

Слід зазначити, що незважаючи на глобальну фінансово-економічну кризу, 
провідні країни-експортери ОВТ не тільки не скоротили, а й дещо збільшили 
обсяги експортних операцій щодо продукції ОПК. Це насамперед пояснюється 
подальшим ускладненням військово-політичної обстановки в окремих «гарячих» 
субрегіонах світу. 

Аналіз показує, що за таких умов Росія та Україна, виступаючи на світовому 
ринку ОВТ одночасно і як партнери, і як конкуренти, 2009 року істотно збільши-
ли обсяги експортних постачань продукції та послуг ОПК на регіональні ринки. 

Так, за даними російського інформаційного агентства «АРМС-ТАСС», обсяг 
постачань російських озброєнь збільшився з 3,7 млрд. дол. США в 2000 р. до 8,6 
млрд. дол. в 2009 р., що на 10% перевищує показник 2008 року3. Сума контрак-
тів, що були укладені 2009 р., становила близько 15 млрд. дол. Загалом портфель 
                                                                 
1 Лук’янов А. Інформаційна складова та прогноз ринку ОВТ // Політика і час. – 2005. – 
№12. – С. 72. 
2 Сунгуровський М. Що нам російський ОПК готує? // Дзеркало тижня. – 17-23 червня 
2006. 
3 Российский ОПК сможет сохранить набранные темпы роста в 10 процентов // «АРМС-
ТАСС». – 15.02.2010. 
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замовлень «Рособоронекспорту» на 2010 рік становить понад 34 млрд. дол. Сьо-
годні Росія здійснює експортні постачання продукції і послуг ОПК до 62 країн 
світу. У загальному обсязі експорту ОВТ у 2009 році, постачання для ВПС ста-
новили близько 50%, для сухопутних військ – 19%, частка техніки ППО – 13,3%, 
техніки ВМС – 13,7%, інше – близько 4%. Основними країнами-імпортерами 
російського озброєння є Індія, Алжир, Китай, Венесуела, Малайзія та Сирія. 

Стосовно позиціонування України на світовому ринку ОВТ, то згідно з да-
ними Агентства з питань ОПК Мінпромполітики, обсяг виробництва підпри-
ємств «оборонки» в 2009 р. зріс на 58% порівняно з 2008 р. При цьому найбільше 
зростання відзначено в авіабудуванні – 77%, суднобудуванні – 71%, у секторі 
виробництва озброєнь і військової техніки – 16%. Слід відзначити, що станови-
ще ОПК України торік поліпшилося винятково за рахунок збройного експорту. 
Замовлення іноземних держав сформували цілий блок підприємств, які забезпе-
чили свою діяльність на найближчі п’ять-сім років. Водночас розрив між лідера-
ми і заводами, приреченими на вимирання, перетворився на прірву. 

2009 рік став для України рекордним з укладення великих контрактів. Пакет 
замовлень ДК «Украспецекспорт» та її дочірніх підприємств забезпечив заділ 
для солідного зростання щорічних обсягів збройного експорту на найближчі два-
три роки. Йдеться про контракти на модернізацію військово-транспортних літа-
ків Ан-32 для Індії (вартістю понад 400 млн. дол.), поставки партії малих десант-
них кораблів на повітряній подушці типу «Зубр» Китаю (на 315 млн. дол.), 
поставки Іраку шести військово-транспортних літаків Ан-32 (на суму близько 46 
млн. дол.), нарешті, про поставки великої партії бронетранспортерів Таїланду. 
Також вагомими стали поставки газотурбінних установок виробництва ДП «Зо-
ря-Машпроект» для індійських ВМС (для раніше поставлених Індії фрегатів ро-
сійського виробництва та національних есмінців проектів Р15А і Р15В). 
Важливою є також угода на поставку ВПС Індії 100 двигунів АІ-20 сер. 5 для 
Ан-32 (вартістю близько 110 млн. дол.). Завдяки укладеним контрактам Україна 
впритул наблизилася до групи світових лідерів збройової торгівлі, і може опини-
тися в шістці найбільших постачальників зброї - за США, Росією, Францією, 
Німеччиною та Ізраїлем1. 

Стан і перспективи військово-технічного співробітництва Росії та України 
постійно перебуває у центрі уваги експертів, політиків та ЗМІ. Висновки коли-
ваються від оптимістичних прогнозів до похмурних картин припинення спільних 
збройних проектів, і навіть до жорстокого протистояння на ринках третіх країн. 
На думку експертів, з винятково технічної площини питання поступово трансфо-
рмувалось у площину політичну2. 

Незважаючи на те, що для України тісна кооперація з російським ОПК є сьо-
годні чинником швидше виживання, ніж розвитку, україно-російське військово-
технічне співробітництво на, нашу думку, має істотний потенціал, а саме: 

– розвиток співробітництва в ракетно-космічних проектах; 
– розширення кооперації авіаційних підприємств України і Росії з метою 

утримання конкурентних позицій на зовнішньому ринку; 
– підтримка та розширення ініціативи зі створення спільних підприємств у 

сферах розробки і виробництва засобів ППО, радіотехнічної і ракетної 

                                                                 
1 Бадрак В., Згурец С. Ірак бронетанковий. Крига скресла // Дзеркало тижня. – 27 лютого – 
5 березня 2010. 
2 Петренко Н. Украинско-российской оборонке НАТО не угрожает // http:www.ufg.com.ua, 
8.05.2006. 
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техніки, радіоелектроніки, модернізації і ремонту існуючих озброєнь (у 
тому числі із залученням третіх сторін); 

– використання при виході на зовнішні ринки переваг колишньої участі 
підприємств ОПК наших країн у забезпеченні повного життєвого циклу 
озброєнь (розробка, виробництво, обслуговування, ремонт, модерніза-
ція); 

– взаємоузгодження стратегій реструктуризації ОПК з урахуванням цих 
особливостей; 

– спільний вихід на зовнішні ринки в сегментах, де відсутня конкуренція 
між російськими та українськими підприємствами ОПК; 

– розширення спільних проектів з утилізації надлишкових озброєнь і вій-
ськового майна; 

– сприяння участі в спільних проектах з іноземними партнерами, у тому 
числі з країн-членів НАТО та ОДКБ. 

Слід особливо наголосити, що майбутні успіхи як російського, так і україн-
ського ОПК на зовнішніх ринках можуть мати місце інтегровані результати 
впливу різноманітних складових і діяльності багатьох акторів, включаючи нау-
ково-дослідні структури, виробників ОВТ, спецекспортерів, підтриманих полі-
тичними, військовими, фінансовими, правовими та репутаційними ресурсами 
обох держав. 

Юрченко К., аспірантка УДУФМТ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В СИС-
ТЕМІ СОТ 

Сторонами, що підписали угоду про заснування Світової організації торгівлі, 
визначено, що головною умовою набуття членства у СОТ є відповідність націо-
нального законодавства базовим стандартам і нормам, що містяться в угодах 
системи ГАТТ–COT. Їх мета – забезпечення кожному її члену безпечного і пе-
редбачуваного міжнародного торговельного середовища та продовження лібера-
лізації торгівлі, сприяння економічному зростанню і розвитку. При цьому 
правова система ГАТТ–COT є балансом між правами, вигодами членства та зо-
бов'язаннями, а СОТ виконує роль міжнародного форуму для торгових перегово-
рів, врегулювання торговельних спорів, постійно діючого інституту моніторингу 
національної торговельної політики країн-членів. Статті Угоди про заснування 
СОТ обмежуються тільки фундаментальними організаційними питаннями, а всі 
самостійні правила СОТ містяться у додатках. 

Угоди СОТ, охоплюючи широке коло різноманітних видів діяльності, стано-
влять юридичне підґрунтя для міжнародних торговельних операцій. Це своєрідні 
контракти, згідно з якими уряди різних країн зобов'язуються проводити свою 
торговельну політику на взаємно узгодженій основі. Хоча ці документи обгово-
рюються й підписуються на урядовому рівні, проте головна їх мета полягає в 
наданні допомоги постачальникам товарів і послуг, експортерам та імпортерам у 
здійсненні цивілізованої торгівлі. Вони поширюються на аграрну продукцію, 
текстиль і готовий одяг, банківську справу, телекомунікації, державні закупівлі, 
промислові стандарти, санітарні норми на харчові продукти, інтелектуальну вла-
сність та багато іншого. В основі цих документів лежать кілька базових засад, 
відповідно до яких торговельна система має бути: позбавленою будь-якої дис-
кримінації – країна не повинна упереджено ставитися до тих чи інших торгових 
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партнерів, адже їм усім однаково надається статус найбільшого сприяння; так 
само не повинна проводитися політика дискримінації між національними та іно-
земними товарами і послугами, яким надається національний режим; передбачу-
ваною – іноземні компанії, інвестори та уряди повинні бути впевнені, що торгові 
бар'єри не зводитимуться самовільно без узгодження з торговельними партнера-
ми; дедалі більше тарифних ставок і зобов'язань щодо відкриття ринків закріп-
люються угодами COT; торгові бар'єри мають знижуватись у ході переговорів; 
відкритою для чесної конкуренції – шляхом знеохочення таких «нечесних» при-
йомів, як, скажімо, експортні субсидії та продаж товарів за демпінговими цінами 
з метою завоювання ринків збуту; сприятливою для слаборозвинутих країн – 
надаючи їм більше часу на пристосування до нових умов, можливості для пере-
творень і спеціальні пільги. 

Близько двох третин членів WTO являють собою країни, що розвиваються. 
Вони грають усе важливішу й активнішу роль у СОТ через їхню кількість, адже 
стають більш істотними в глобальній економіці, і тому що вони усе більше впев-
нені, що торгівля це життєво важливий інструмент у їхніх прагненнях до розвит-
ку. Країни, що розвиваються, це різноманітна група часто з дуже різними 
представленнями і підприємствами. СОТ має справи зі спеціальними потребами 
країн, що розвиваються, трьома способами: Угоди СОТ містять спеціальні умови 
на країн, що розвиваються; Комітет з Торгівлі і Розвитку як головний орган зо-
середжується на роботі в цій сфері в СОТ, який має справи з деякими іншими 
визначеними темами в сфері торгівлі і запозичень, передачі технологій тощо; 
Секретаріат СОТ забезпечує технічну допомогу головним чином навчанням різ-
них видів для країн, що розвиваються.  

В угодах дається більша кількість часу і надаються кращі умови. Угоди СОТ 
включають численні умови, які сприяють розвитку і найменш розвиненим краї-
нам чи дають спеціальні права: додаткова м'якість – «спеціальне і диференційо-
ване відношення» (англ.: «specіal and dіfferentіal treatment»). Серед них є умови, 
що дозволяють промислово розвитим країнам вести переговори з країнами, що 
розвиваються, більш вигідно, ніж з іншими членами WTO. 

Генеральна Угода з Тарифів і Торгівлі (GATT), яка має справи з торгівлею 
товарами, також має спеціальну секцію (Частина 4) «Торгівля і Розвиток», що 
включає умови концепції не взаємності на торгових переговорах між розвинени-
ми і країнами, що розвиваються, коли перші надають торгові поступки другим, 
вони не повинні очікувати, що країни, які розвиваються, будуть робити відповід-
ність пропозиціям у поверненні поступок. 

І ГATT, і Генеральна Угода з Торгівлі Послугами (GATS), надають країнам, 
що розвиваються, деякий пільговий режим. 

Інші заходи щодо країн, що розвиваються, в угодах СОТ включають: 
Додатковий час для країн, що розвиваються, щоб виконати зобов'язання, які 

містяться в багатьох з угод СОТ. 
Надання відповідного плану, щоб збільшити можливості торгівлі країн, що 

розвиваються. Умови, що вимагають від членів СОТ, це охороняти інтереси кра-
їн, що розвиваються, при вжитті деяких внутрішніх чи міжнародних заходів, 
наприклад, в антидемпінгу, мірах безпеки, технічних бар'єрах в торгівлі тощо1. 

Умови для різних засобів допомоги країнам, що розвиваються. 
Юридична допомога Секретаріату WTO полягає в тому, що він має спеціаль-

них юрисконсультів для допомоги країнам, що розвиваються, у будь-якому спорі 
                                                                 
1 Rohini Acharya, Michael Daly Selected Issues Concerning the Multilateral Trading System. 
DISCUSSION PAPER NO 7. Printed by the WTO Secretariat. Centre William Rappard. WTO 
Publications Geneva Switzerland. XI-2004. – Р. 43. 
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WTO і для надання їм юридичних консультацій. Пропонується навчання в WTO і 
Технічному Інституті Співробітництва. Країни, що розвиваються, регулярно 
використовують це 1. 

Морозова О.С., аспірантка УДУФМТ  

УКРАЇНА В ОРГАНІЗАЦІЇ ООН З ПИТАНЬ ПРОДОВОЛЬСТВА  
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

Сільське господарство традиційно сприймається як винятковий або чутливий 
сектор глобальної торгової системи. Попри те, що сільськогосподарські товари, 
на відміну від послуг, є продуктами праці, які фізично перетинають національні 
кордони, вони вирізняються через свою особливу природу і роль у розвитку 
міжнародної торгівлі. Ця “відмінна” природа полягає в особливостях виробничо-
го процесу в сільському господарстві, постійному попиті на харчові продукти, 
які забезпечують щоденні природні потреби людини, а також у важливій ролі, 
яку відіграє агропромисловий сектор в історії, культурі та економіці багатьох 
суспільств. 

Сприяння міждержавному співробітництву в галузі сільського господарства 
та вдосконалення його міжнародно-правового регулювання належать до пріори-
тетних завдань міжнародних економічних організацій. 

Практично держави всіх континентів тією чи іншою мірою вступають у між-
народні економічні відносини, пов’язані із обміном продукцією сільського гос-
подарства. Сприяння розвитку цих відносин, удосконалення їх міжнародно-
правового регулювання – завдання ряду міжнародних економічних організацій. 
Так, фактично всі регіональні економічні комісії Економічної і соціальної ради 
ООН через свої відповідні структурні підрозділи займаються питаннями органі-
зації міжнародного співробітництва в галузі сільського господарства. Ці функції, 
наприклад, в Економічній комісії для Європи покладені на її Комітет з питань 
сільського господарства. 

1996 року урядовці світу зустрілися у Римі в штаб-квартирі Організації ООН з 
питань продовольства і сільського господарства (ФАО) на Всесвітньому саміті 
ООН з проблем продовольства. На форумі індустріально розвинуті країни очолили 
кампанію, спрямовану на те, щоби зв’язати продовольчу безпеку з торгівлею. Всі 
держави-члени ООН схвалили заключну декларацію, яка містила таку заяву: «Ми 
погоджуємося, що торгівля є головним елементом продовольчої безпеки. Ми пого-
джуємося провадити таку політику щодо торгівлі продовольством і торгівлі зага-
лом, яка заохочувала б наших виробників і споживачів використовувати наявні 
ресурси економічно обґрунтовано та в інтересах сталого розвитку». 

Членство у ФАО надає державам такі переваги й можливості: отримувати 
технічну допомогу організації в пріоритетних галузях агропромислового ком-
плексу; брати участь у розробці міжнародних стандартів (що особливо важливо у 
сфері якості й безпеки харчової продукції), а також в інформаційній мережі 
ФАО; проводити спільні передінвестиційні дослідження відповідних секторів 
агропромислового комплексу (АПК); користуватися можливостями організації із 
залучення фінансування провідних міжнародних фінансових інституцій (Світо-
вого банку, Європейського банку реконструкції та розвитку) для реалізації пріо-
ритетних проектів у галузі АПК. 

                                                                 
1 www.wto.org. 
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2003 року Україна набула повноправного членства у ФАО. Постановою Ка-
бінету Міністрів №1371 від 13 вересня 2002 року «Про порядок участі централь-
них органів виконавчої влади в діяльності міжнародних організацій, членом яких 
є Україна» відповідальним за організацію співробітництва з ФАО визначено 
Міністерство аграрної політики.  

Співробітництво з ФАО є доволі активним: Україна – член багатьох робочих 
органів цієї організації й бере участь у заходах ФАО. За період членства здійсне-
но майже 100 візитів українських представників до інших країн-членів організа-
ції для участі в заходах ФАО. На період 2007–2009 рр. Україну було обрано до 
складу Ради ФАО, тож вона дістала право брати участь у голосуванні з фінансо-
вих і правових питань. 

Наша держава є членом п’яти відкритих комітетів ФАО та двох комісій: Ко-
мітету з питань сировинних товарів, Комітету рибного господарства, Аграрного 
комітету, Комітету з питань всесвітньої продовольчої безпеки, Комітету лісового 
господарства, Комісії «Кодекс Аліментаріус» і Комісії з питань генетичних ре-
сурсів, відповідальними за співробітництво з якими є структурні підрозділи Мі-
нагрополітики України. 

18-23 листопада 2009 р. в головному офісі ФАО проходила 36-та сесія Кон-
ференції Організації. Захід пройшов під головуванням представниці Сполучених 
Штатів та співголовуванням представників Бангладеш, Зімбабве й Німеччини. 
Делегацію України очолював заступник Міністра аграрної політики України І.М. 
Демчак. 

У виступі заступника Міністра аграрної політики України було відзначено 
актуальність об’єднання зусиль світового співтовариства для боротьби з подо-
ланням наслідків глобальної економічної кризи в сфері аграрного розвитку та 
продовольчої безпеки. Було наведено аналіз сучасного стану розвитку сільсько-
господарської галузі, наголошено на здатності вітчизняного аграрного сектора 
забезпечити продуктами харчування внутрішній споживчий ринок та значному 
експортному потенціалі нашої країни. Глава української делегації підкреслив 
готовність країни долучитися до глобальних зусиль із боротьби з голодом та 
бідністю, зокрема, шляхом постачання постраждалих регіонів українським зер-
ном та іншими продовольчими товарами в рамках закупівельних програм продо-
вольчих організацій системи ООН. 

Слід зазначити, що діяльність України в комісії істотно вплинула на форму-
вання національного законодавства. Для приведення його у відповідність до ста-
ндартів ФАО, зокрема списку дозволених і заборонених речовин і засобів, 
розробленого Комісією «Кодекс Аліментаріус», внесено зміни до Закону Украї-
ни «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини», який 
регулює відносини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями та 
споживачами харчових продуктів і визначає правовий порядок забезпечення 
безпечності та якості харчових продуктів, що виробляються, перебувають в обі-
гу, імпортуються й експортуються. Окремі розділи закону регулюють міжнарод-
ну торгівлю харчовими продуктами та міжнародне співробітництво України у 
сфері безпечності та якості харчових продуктів. До того ж, цим законом встанов-
лено вимоги до експортних потужностей переробних підприємств. Зокрема, за-
значено, що будь-який продукт, котрий експортується до країни призначення й 
походить із затверджених експортних потужностей, повинен бути маркований 
відповідно до вимог країни призначення. 

Отже, завдяки участі України в комісії поступово починають створюватися 
правові умови для ефективного розвитку й використання експортного потенціалу 
нашого агропромислового комплексу та захисту прав споживача сільськогоспо-
дарської продукції. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ГАРАНТІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ 

Поняття економічної безпеки української держави після проголошення дер-
жавної незалежності набуло надзвичайно великого значення. І це не дивно, адже 
гарантування економічної цілісності відтворювального комплексу країни, його 
ефективності є необхідною відповіддю на принципові виклики часу, передусім 
на питання: чи в змозі незалежна Україна мати стабільну фінансову систему, 
знайти нових геостратегічних партнерів, обрати правильні інтеграційні орієнти-
ри та перейти у «вільне плавання» в світовому ринковому середовищі із непіль-
говими цінами на енергоносії та жорсткою конкуренцією, високими вимогами 
споживачів до якості продукції? 

Існує як пряма залежність між макроекономічними показниками та рівнем 
економічної безпеки держави, так і зворотна – між рівнем економічної безпеки та 
макроекномічними показниками. Саме тому, акцентуючи увагу на відповідних 
напрямках економічної безпеки, можна ефективно впливати на макроекономіч-
ний розвиток держави. 

Низька ефективність та несприятлива структура зовнішньої торгівлі товара-
ми, відсутність помітних успіхів у залученні до сфери міжнародних економічних 
відносин поки що значного вітчизняного науково-технічного та інтелектуального 
потенціалу є факторами, що погіршують економічне становище держави. Все ще 
зберігається розрив між невисокою експортною спроможністю та великою імпо-
ртною залежністю економіки. Це обмежує можливості структурної перебудови 
національного господарського комплексу, становлення його ефективної зовніш-
ньоекономічної спеціалізації та дедалі більше загрожує економічній безпеці дер-
жави. 

Сучасні українські та іноземні дослідники, аналізуючи сутність економічної 
безпеки в ринкових умовах, не приділяють значної уваги здійсненню державного 
регулювання економічної безпеки. На сьогодні в науковій літературі не розроб-
лено єдиної економічної політики у сфері забезпечення економічної безпеки в 
регіоні. Відсутня повноцінна система показників економічної безпеки, яка дала б 
змогу оперативно та достовірно оцінити стан економіки. Недостатньо розвинуте 
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інформаційне забезпечення управління економічною безпекою. Формування 
системи моніторингу економічної безпеки перебуває на початковій стадії, що не 
дає можливості повною мірою здійснити оцінку загроз економічній безпеці. 

Основним критерієм економічної безпеки країни є здатність її економіки 
зберігати або, принаймні, швидко поновлювати критичний рівень суспільного 
відтворення в умовах критичного зменшення (припинення) поставок ресурсів 
(товарів, послуг, технологій тощо) або кризових ситуацій внутрішнього харак-
теру. 

Виразником національних економічних інтересів і гарантом їх захисту є дер-
жава, яка має забезпечити прозорість прийняття і реалізації рішень щодо здійс-
нення макроекономічної політики, бюджетного процесу, управління фінансовими 
потоками і ресурсами, реформування податкової системи, формування приватно-
го сектора. Як інституційний представник нації, держава має орієнтуватися на 
захист власних раціонально сформульованих національних інтересів. Саме від 
того, наскільки правильно визначені національні інтереси і наскільки послідовно 
та рішуче державне керівництво їх відстоює у внутрішніх і зовнішніх відносинах, 
залежить добробут нації та стан її безпеки. 

Основне завдання держави в контексті забезпечення економічної безпеки – 
створення такого економічного, політичного та правового середовища й інститу-
ційної інфраструктури, які стимулювали б найбільш життєздатні підприємства, 
інвестиційні процеси, виробництво перспективних конкурентоспроможних това-
рів. Цей процес має супроводжуватися реалізацією низки заходів, серед яких 
найактуальнішими є: 

– діагностика галузевої конкурентоспроможності, створення умов для 
входження до світової господарської системи; 

– вибір пріоритетних сфер, галузей, комплексів, які в змозі забезпечити 
вихід на світові ринки; 

– розробка програм та механізмів їх реалізації відповідно до обраних пріо-
ритетів; 

– забезпечення активної участі в реалізації програм держави та інших су-
б'єктів господарської діяльності. 

Також важливими аспектами регулювання економічної безпеки є: 
– здійснення комплексу заходів по стимулюванню платоспроможного по-

питу населення, і насамперед – за рахунок істотного підвищення заробі-
тної плати, і це водночас означатиме дотримання вимог закону попиту і 
пропозиції; 

– формування належного інвестиційного клімату;  
– необхідно проводити конструктивні структурні реформи; 
– розробка науково обґрунтованої промислової політики, з чітко визначе-

ними національними пріоритетами. 
Міри та механізми економічної політики України повинні бути спрямовані на 

забезпечення економічної безпеки як на внутрішніх, так і на зовнішніх рівнях. 
Для порівняння наведемо деякі макроекономічні показники, що характери-

зують економіку України на початок 2010 року. 
У січні-лютому 2010р. експорт товарів становив 6396,3 млн. дол. США, ім-

порт – 7052,6 млн. дол. Порівняно з січнем-лютим 2009 р. експорт збільшився на 
24,7%, імпорт – на 20,7%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами стано-
вило 656,3 млн. дол. (за січень-лютий 2009 р. – негативне 711,6 млн. дол.). 

Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами 
із 185 країн світу. 

У січні-лютому 2010р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати 
штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 
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10 осіб і більше) становив 1933 грн. і порівняно з відповідним періодом попере-
днього року збільшився на 16,6%. 

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносили-
ся фінансова діяльність, добування паливно-енергетичних корисних копалин та 
виробництво коксу, продуктів нафтопереробки, де заробітна плата працівників 
перевищила середній показник по економіці в 1,7-2,2 разу. 

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги продукції проти січня-
березня 2009 р. збільшилися на 13,6%. Усього було вироблено 51,4 млрд. 
кВт/годин електроенергії, у тому числі тепловими електростанціями – 24,9 млрд. 
кВт/годин, атомними – 22,8 млрд. кВт/годин. 

Отже, для досягнення належного рівня економічної безпеки України необ-
хідним є відповідне повідомлення важливості цієї проблеми на рівні вищого 
політичного й економічного керівництва держави і, як наслідок – формування 
необхідного регулюючого механізму. 
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НОВІ ЯВИЩА У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ  
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 
Новітнім явищем у сучасній економічній літературі є обговорення питань ба-

гатостороннього впливу світової фінансово-економічної кризи на розвиток еко-
номічної науки. Розгляд питань здійснюється переважно у двох напрямках. По-
перше, з’ясування впливу кризи на загальне становище економічної науки, мож-
ливих кардинальних зрушень у структурі економічної теорії. По-друге, тракту-
вання у зв’язку зі світовою кризою подальшого розвитку окремих економічних 
концепцій, теорій, напрямів. Проте в обох випадках заторкуються проблеми 
співвідношення цілісної економічної теорії та її диференціації по окремих шко-
лах напрямах, відображення кризових процесів у загальній економічній теорії та 
її напрямах(неокласиці, посткейнсіанстві, інституціоналізмі та ін.), поглиблення 
кризового або передкризового її стану і т.д. 

У контексті нинішньої світової кризи у вітчизняній та зарубіжній літературі 
знову йде інтенсивна полеміка щодо морального за старіння мейнстриму, повно-
му вичерпанні його творчого потенціалу, необхідності зміни теоретичного бази-
су господарювання та ін. 

У ІІ половині 90-х рр. XX – на початку XXI ст. як теоретична альтернатива 
ринковим перетворенням, що здійснені до цього часу, поширилася концепція 
конвергентного шляху розвитку. Згідно з нею, тривала трансформація у напряму 
поєднання суспільних та індивідуальних (корпоративних) інституціональних 
начал може привести до створення «оптимальної», «симбіозної» макросоціальної 
системи. Прихильники концепції звертають увагу, зазвичай, на чотири важливі 
історичні обставини: 

1. Поява у першій половині 60-х рр. минулого століття теорії конвергенції, 
представники якої (Я. Тінберген, Р. Арон, Дж. Гелбрейт, Р. Хейлбронер 
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та ін.) заявляли про зустрічні процеси використання елементів соціаліз-
му в капіталістичній економіці та запозичення елементів капіталізму в 
соціалістичній. 

2. Розгляд конвергентного шляху розвитку однієї з можливих альтернатив 
докорінного перетворення соціалістичного ладу ще у період «перебудо-
ви» 80-х рр. Констатація нездійсненності такого вибору внаслідок невдач 
у проведенні господарських реформ. 

3. Відсутність фактичного підтвердження трактування конвергенції як 
процесу безпосереднього поєднання переваг капіталізму і соціалізму. 

4. Визнання неможливості у чистому вигляді інтеграції економічних, полі-
тичних, культурних порядків, що властиві реальному капіталізму і реа-
льному соціалізму, в одній соціально-економічній системі. Як 
вирішальний доказ, використовується посилання на розвал світової сис-
теми соціалізму на рубежі 1990-х років. 

Тому в ході ренесансу ідеї конвергентного розвитку її прихильники підкрес-
люють принципову відмінність поняття конвергенції між різними соціальними 
системами, що передбачає інтеграцію їх різних інституціональних порядків від 
поняття внутрісистемної конвергенції [1, с. 16]. 

На думку професора А. Мартинова, суть цього поняття полягає в узгодженні 
та максимальному взаємному доповненні інституціональних механізмів, що опо-
середковують процеси саморегулювання і суспільної регуляції у межах певної 
макросоціальної системи з урахуванням її фактичних взаємодій з іншими систе-
мами. Йдеться про гармонічне поєднання інститутів приватної власності та віль-
ного контракту (і ринкового, і політичного), з одного боку, та інститутів 
суспільної власності і суспільної, насамперед державної, координації, – з іншого 
боку. Тобто феномен внутрісистемної макросоціальної конвергенції прямо 
пов’язаний з можливістю досягнення рівноправного співіснування базових ін-
ституціональних інститутів саморегулювання і суспільної регуляції [1, с. 16]. 

У концепції конвергентного шляху розвитку важливе місце відведено роз-
гляду ознак реального становлення конвергентних мікросоціальних систем, що 
виступає противагою досить широко розповсюдженій думці про соціальну кон-
вергенцію як черговий утопічний проект оптимального суспільного устрою. 
Особливий інтерес викликає обговорення можливостей розвитку Китаю у май-
бутньому шляхом конвергенції. Авторитетні китайські фахівці пов’язують про-
довження еволюційно-орієнтованої інституціональної трансформації з 
проведенням так званого помірного ринкового курсу [2, с. 607]. Він орієнтова-
ний на досягнення високих стійких темпів економічного зростання на основі 
поєднання ринкових і державних регулювальних механізмів і при здійсненні 
великомасштабних інвестиційних програм та проектів з участю держави. Послі-
довне продовження такого курсу робить можливим для Китаю поступовий пере-
хід до конвергентного шляху розвитку. 

У пострадянських країнах прибічники такого переходу акцентують увагу на 
його потенціальних перевагах з погляду інституціональної ефективності і в умо-
вах можливої реалізації. Трансформаційний поворот на шлях внутрісистемної 
конвергенції розглядається як принципово можливий насамперед за таких умов: 
зміні співвідношення сил на політичній арені; формуванні потужної політичної 
коаліції сил, що близькі за своєю орієнтацією до соціал-демократії на національ-
ному ґрунті і спроможні взяти на себе відповідальність за майбутнє країни; по-
єднанні реформ зверху та громадянської ініціативи знизу; опорі на широкі 
соціальні верстви населення. За умови ефективного використання цього потенці-
алу соціальної підтримки стане можливим подоланням існуючих економічних, 
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політичних та інших інституціональних вад на строго правовій основі без рево-
люційних потрясінь. 
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АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДО 
УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСП-

РОМОЖНОСТІ 
В умовах глобалізації та існуючих неоліберальних ринкових порядків Украї-

на повинна мати чітку стратегічну політику свого надійного позиціювання на 
глобальному та європейському рівнях. Вона має спрямовуватися на чутливе ви-
переджальне реагування на динамічні зміни, що відбуваються у світовій еконо-
міці, з метою здійснення цілеспрямованих заходів із забезпечення виходу 
економіки на високий рівень міжнародної привабливості і здатності стало розви-
ватися за інноваційно-інвестиційною моделлю. 

Ключовим питанням стратегічної інноваційної політики є визначення тих на-
прямків розвитку економіки, з яких країна здатна отримати рівень доданої варто-
сті не нижчий (а можливо, й вищий), ніж той, що існує в масштабах глобальної 
економіки. Тобто конкурентоспроможність економіки України на світовому ри-
нку має забезпечуватись інтенсивним нарощуванням частки експорту продукції з 
високим рівнем доданої вартості в загальному обсязі експорту. Сценарні розра-
хунки показують можливість підвищення цієї частки до 2020 року з теперішніх 
7-10 до 40-45% (див. табл. 2, розрахунки для України здійснено відповідно до 
середнього показника країн ЄС, який прийнято за 100%) [2]. 

 
Таблиця 2 

Рівень науково-технічного та інноваційного розвитку  
деяких країн за значенням інноваційного індексу, 2006 р. 

Країна Значення індексу 
Країни-лідери 
Швеція 0,68 
Фінляндія 0,64 
Швейцарія 0,61 
Японія 0,61 
США 0,59 
Данія 0,57 
Німеччина 0,54 
Люксембург 0, 51 
Країни-«послідовники» 
Велика Британія 0,48 
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Ізраїль 0,48 
Франція 0,45 
Нідерланди 0,44 
Бельгія 0,44 
Австрія 0,43 
Країни-«помірні інноватори» 
Норвегія 0,35 
Словенія 0,34 
Естонія 0,32 
Чехія 0,32 
Італія 0,30 
Португалія 0,28 
Іспанія 0,27 
Литва 0,26 
Країни, що йдуть навздогін 
Угорщина 0,24 
Росія 0,23 
Україна 0,23 
Латвія 0,22 
Польща 0,21 
Хорватія 0,20 
Греція 0,20 
Болгарія 0,19 
Румунія 0,16 
Туреччина 0,08 

 
Механізм визначення стратегічних пріоритетних напрямів науково-

технічного та інноваційного розвитку відпрацьований на рівні проектів відповід-
них законів: «Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетні напрямки 
розвитку науки і техніки», «Про внесення змін до Закону України «Про пріори-
тетні напрямки інноваційної діяльності в Україні», «Про внесення змін до Закону 
України «Про інноваційну діяльність». Їх розгляд і якнайшвидше затвердження 
Верховною Радою України сприятимуть активізації діяльності наукових, освіт-
ніх, підприємницьких та інших суб’єктів інноваційної діяльності [1]. 

Успіх інноваційної політики України на глобальному ринку має визначатись 
обсягами інвестицій, які вона отримує ззовні, а також із внутрішніх джерел на 
розвиток вітчизняного високотехнологічного виробництва, динамікою зростання 
частки високотехнологічного експорту, підвищенням зацікавленості зарубіжних 
компаній і висококваліфікованих спеціалістів співпрацювати з українськими 
підприємствами, а також масштабами використання заощаджень населення для 
інвестування вітчизняного виробництва [3]. 

Активна реалізація пріоритетів інноваційного розвитку України, які мають 
сприяти зміцненню на світовому і європейському рівнях іміджу країни, здатної 
створювати найсучаснішу високотехнологічну продукцію, повинні базуватися на 
світових стратегічних критеріях і механізмах підвищення конкурентоспромож-
ності економіки на світовому і внутрішньому ринках. 
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Іншим важливим завданням інноваційної політики є визначення тих секторів 
економіки і виробництва, які мають пом’якшити критичну залежність України 
від імпорту, надмірні масштаби якого обумовлюють вимивання з економіки ве-
личезних коштів в інтересах інвестування країн-імпортерів своєї продукції в 
Україну, унеможливлюють створення нових робочих місць, необхідних для за-
безпечення повної зайнятості робочої сили, та сприяння інноваційному розвитку 
цих секторів. 

Стратегія до таких секторів і виробництв відносить: 
– агропромисловий сектор і забезпечення населення продуктами харчу-

вання; 
– легку промисловість; 
– фармацевтичну галузь; 
– виробництво середньо- і високотехнологічної продукції широкого спо-

живання. 
Загальнодержавними і водночас галузевими, регіональними, а також підпри-

ємницькими пріоритетами інноваційної політики залишаються завдання щодо 
вирішення проблеми докорінного зменшення ресурсо- і енергоємності вітчизня-
ної економіки, підвищення віддачі від потенціалу матеріальних і енергетичних 
ресурсів, наявних в України, і тих, що залучаються ззовні, а також підвищення 
рівня соціалізації інновацій. 

Механізм вирішення цих пріоритетних завдань зовнішньої і внутрішньої ін-
новаційної політики в основному відпрацьовано. Він базується на використанні 
програмно-цільового підходу. Проте існуюча система формування і, особливо, 
реалізації програм є вкрай неефективною. У зв’язку з цим необхідно здійснити 
системні заходи щодо вдосконалення програмно-цільового механізму реалізації 
пріоритетних завдань в інноваційній сфері. 

Зокрема, необхідно провести ретельний перегляд існуючого переліку про-
грам як на державному, так і на всіх нижчих рівнях з метою визначення їх тема-
тичної актуальності, ступеню відповідності пріоритетам, повноти забезпеченості 
кадровими, фінансовими та іншими ресурсами, відпрацьованості механізмів 
контролю і відповідальності за їх виконання. Має бути здійснено комплексну 
експертну проблемно-орієнтовану оцінку програм з погляду їх відповідності 
визначеним пріоритетам. Для оцінки програм і проектів з найбільш актуальних 
проблем слід залучити незалежних міжнародних експертів. Системний підхід 
повинен використовуватись як у розробці кожної окремої програми, так і у фор-
муванні всього комплексу програм, що має забезпечити підвищення синергетич-
ного ефекту від узгодження дій по виконанню програм. 
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СУЧАСНА ФІНАНСОВА КРИЗА В УКРАЇНІ  
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ 

Невід’ємною ознакою незалежності держави є її здатність розробляти й реа-
лізовувати самостійну зовнішню й внутрішню економічну стратегію розвитку, 
яка б відповідала загально цивілізаційним закономірностям і тенденціям. 

Фінансова безпека визначається конкретними показниками функціонування 
економічної системи держави за певний проміжок часу. До числа цих показників 
належать: величина внутрішнього та зовнішнього боргів; рівень інфляції; стій-
кість національної валюти; сальдо платіжного балансу. 

Під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансової, грошово-
кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характе-
ризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних 
впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної еконо-
мічної системи та економічне зростання. 

Стан фінансової системи значною мірою залежить від гармонійного взаємо-
зв'язку та розвитку всіх її складових. Фінансова система України ще не набула 
рис, притаманних ринковій економіці, і знаходиться в стадії формування.  

Для економічного зростання й успішного функціонування національної еко-
номіки необхідно створити зрозумілу, стабільну, ефективну податкову систему. 
Існуюча податкова система є непомірним тягарем для товаровиробників, пригні-
чує виробництво, провокує несплату податків у бюджет держави і створює сер-
йозну загрозу економічній безпеці України. 

Відповідно до міжнародних стандартів і загальноприйнятих наукою показни-
ків оптимальний розмір боргів держави не повинен перевищувати 70 відсотків 
від річного обсягу валового внутрішнього продукту. При перевищенні цього 
рівня держава може втратити фінансову незалежність і стати державою-
банкрутом. 

Використання запозичень має низку принципів, порушення яких може суттє-
во впливати на фінансову безпеку держави. Розміщення короткотермінових бор-
гових зобов’язань створює нестабільність і постійне напруження у фінансуванні 
витрат бюджету, тому перевага повинна надаватися довгостроковим запозичен-
ням. У свою чергу, довгострокові запозичення можливі за наявності довіри до 
уряду і держави в цілому. Важливе значення має також наявність системи стра-
хування ризиків. 

Стратегія розвитку банківської системи повинна визначати перспективу за-
безпечення стійкості грошової системи та розвитку національної економіки. 
Ступінь стабільності банківської системи є однією з домінант економічного зро-
стання і характеризує ефективність грошово-кредитної та фінансової політики 
держави, її здатність забезпечити стабільність банківської системи і відповідно – 
зміцнення національної валюти. 

Становлення і розвиток банківської системи України відбувається в умовах 
постійної зміни економічної кон'юнктури і непередбачуваності перспективи, що 
позначається на нестабільності багатьох українських банків і вимагає розробки 
заходів щодо державного захисту банків та їх клієнтів від підвищеного ризику. 
Однак вирішення проблеми стабільності банківської системи неможливе лише в 
рамках використання суто фінансово-грошового інструментарію, а повинно вра-
ховувати весь комплекс проблем, пов'язаних з піднесенням національної еконо-
міки. 
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Не менш важливим показником фінансової безпеки держави є рівень інфля-
ції. Антиінфляційна політика в умовах перехідної економіки має вжити низку 
заходів у сферах зовнішньоекономічної, виробничої, інституційної, фінансової, 
кредитної, соціальної діяльностей. Заходи у всіх цих напрямах повинні проводи-
тися паралельно, оскільки затримки з їх запровадженням в якій-небудь із них 
може зумовити зростання інфляції й поглиблення фінансової кризи. Важливим 
елементом антиінфляційної політики може стати відома на заході теорія “бю-
джетного мультиплікатора”. Суть її у тому, що за рахунок бюджетних витрат 
створюються нові підприємства і робочі місця. Це дає можливість отримати до-
даткові реальні доходи, які можуть знов спрямовуватися на нові інвестиції. Усе 
це безпосередньо сприяє розширенню попиту, який стимулює подальше вироб-
ництво. 

Ринок цінних паперів є також необхідним елементом у перетворенні наявних, 
але не працюючих нині заощаджень, в інвестиції, що дасть змогу пожвавити 
інвестиційну сферу та ліквідувати накопичені у виробництві диспропорції. 

Одним з важливих напрямів реалізації фінансової стратегії у сфері валютної 
політики України є протидія доларизації грошової сфери країни. Це вимагає по-
силення ролі держави в регулюванні валютних відносин. 

З метою забезпечення фінансової безпеки важливо здійснювати постійний 
моніторинг її індикаторів, серед яких можна виділити наступні: рівень перероз-
поділу ВВП через зведений бюджет України; рівень монетизації ВВП; дефіцит 
Державного бюджету; ступінь доларизації національної економіки; швидкість 
обігу готівки; процентна ставка за банківській кредит; ставка рефінансування 
НБУ; відношення суми валових міжнародних резервів НБУ до загальної суми 
річного імпорту; валютний курс; питома вага довгострокових банківських кре-
дитів у загальному обсязі наданих кредитів; питома вага податків в обсязі ВВП; 
відношення суми власних оборотних коштів підприємств до суми залучених 
оборотних коштів. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК  
ТА ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
У сучасному світі якість управління інноваційними процесами та їх державне 

стимулювання стали визначальним фактором конкурентоспроможності націона-
льних економік. Через непослідовність у проведенні науково-технологічної та 
інноваційної політики в Україні закріплюються тенденції до технологічного від-
ставання від розвинених країн світу. Наслідком цього стає зниження конкурен-
тоспроможності національної економіки, гальмування розвитку 
високотехнологічних галузей промисловості, падіння кваліфікованості робочої 
сили. 
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Головним національним інтересом є сталий розвиток економіки та добробут 
громадян України. Забезпечення національних інтересів та економічної безпеки 
– найважливіші функції держави, реалізація яких покликана посилювати позиції 
в міжнародному співтоваристві. Національна безпека України як стан захищено-
сті життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави від внутрі-
шніх і зовнішніх загроз – необхідна умова збереження та примноження духовних 
і матеріальних цінностей. 

У стратегічному плані економічну безпеку гарантує лише конкурентоспро-
можна економіка. Натомість нині спостерігається тенденція реалізувати лише 
тактичні заходи щодо соціально-економічного розвитку економіки. Такий стан 
справ обумовлений здебільшого чинниками об'єктивного характеру, однак не 
можна відкидати і суб'єктивні чинники. 

Основне завдання держави в контексті забезпечення економічної безпеки:  
– створення такого економічного, політичного та правового середовища й 

інституційної інфраструктури, які б стимулювали найбільш життєздатні 
підприємства, інвестиційні процеси, виробництво перспективних конку-
рентоспроможних товарів. Цей процес має супроводжуватися реалізаці-
єю низки заходів, серед яких найактуальнішими є: 

– діагностика галузевої конкурентоспроможності, створення умов для 
входження до світової господарської системи; 

– вибір пріоритетних сфер, галузей, комплексів, які в змозі забезпечити 
вихід на світові ринки; 

– розробка програм та механізмів їх реалізації відповідно до обраних пріо-
ритетів; 

– забезпечення активної участі в реалізації програм держави та інших су-
б'єктів господарської діяльності. 

Сьогодні потрібно враховувати, що місце країни в сучасному світі визнача-
ється якістю людського капіталу, станом освіти і ступенем використання науки і 
техніки у виробництві. Достатня кількість робочої сили і сировинних матеріалів 
усе менше розцінюється як конкурентна перевага. 

Найгостріші проблеми сьогодення у сфері забезпечення національної безпеки 
взагалі і економічної зокрема були визначені у минулорічному Посланні Прези-
дента України до Верховної Ради України. Серед них: суттєве посилення фінан-
сової безпеки і максимальне поліпшення інвестиційного клімату; досягнення 
реального економічного зростання та утворення ефективної системи соціального 
захисту населення; посилення трудоресурсної безпеки; підвищення рівня продо-
вольчої безпеки держави; створення надійних гарантій техногенної, екологічної 
та технологічної безпеки, розвитку науково-технічного потенціалу; посилення 
енергетичної безпеки; забезпечення інформаційної безпеки держави; поглиблен-
ня інтеграційних взаємовідносин; підвищення рівня конкурентоспроможності 
держави з урахуванням національних інтересів за всіма складовими зовнішньо-
економічної політики. 

Сьогодні вимальовується нова тенденція у менеджменті підприємств – за-
мість аутсорсингу частіше використовується інсорсинг. Досягнути конкурентних 
переваг також можливо за рахунок підвищення рівня кваліфікації персоналу 
підприємства. Тобто, витрати на "супутні" інновації можуть допомогти зеконо-
мити у складні часи. 

Для України у 2007 році рівень фінансування у сфері інновацій складав лише 
0,85% від ВВП, і це свідчить про необхідність формування нових підходів до 
розвитку "розумної" економіки. Оскільки в Україні основним джерелом фінансу-
вання інноваційного розвитку є державний бюджет, ключовою залишається роль 
уряду. Влада повинна стати каталізатором активізації процесу інноваційних роз-
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робок та їхньої реалізації в реальному секторі економіки. Міністерства могли б 
забезпечити приплив інвестицій у науку, знизити ризики венчурних проектів, але 
наразі це лише теорія. Більше того, у найближчий час розраховувати на державу 
не варто. 

Бюджет 2009 року передбачає кошторис Державного агентства України з ін-
вестицій та інновацій у розмірі 29,7 мільйона гривень, що значно менше минуло-
річного показника – 329,4 мільйона гривень [5]. 

Таке різке скорочення фінансування є негативним фактором для багатьох га-
лузей та економіки країни в цілому. Держава тримає інноваційний розвиток на 
голодному пайку вже не перший рік – минулорічна сума у 329,4 мільйона гри-
вень існувала лише на папері. Звіт агентства за 2008 рік свідчить, що з передба-
чених бюджетом коштів витрачено всього 27,3 мільйона гривень. 

Інноваційну діяльність в Україні здійснюють лише близько 20% промисло-
вих підприємств і здебільшого за власні кошти. За розрахунками Держкомстату, 
їх кількість щороку знижується в середньому на 8,8%. 

Докорінна зміна ситуації в науково-технологічній сфері держави можлива 
лише за умов дотримання вимог існуючих нормативно-правових актів, що регу-
люють наукову діяльність; удосконалення законодавства і системи управління 
наукою; створення сприятливих умов для використання власного науково-
технічного потенціалу; розвитку і технологічного оновлення вітчизняного виро-
бництва; утвердження в суспільстві інноваційної ідеології і усвідомлення винят-
ково важливої ролі науки, новітніх технологій та інформатизації для сучасного і 
майбутнього України. 

У ході реалізації заходів з удосконалення функціонування науково-
технологічної сфери України з метою створення конкурентоспроможної продук-
ції на основі застосування сучасних технологій видається доцільним: 

– забезпечити безумовне виконання положень Закону України "Про нау-
кову і науково-технічну діяльність" насамперед у частині бюджетного 
фінансування наукової і науково-технічної діяльності на рівні не мен-
шому від 1,7% ВВП [4]; 

– здійснити структурну і технологічну модернізацію науково-технічного 
потенціалу, привести тематичний фронт НДДКР у відповідність до по-
треб виробничої сфери. 

Такі показники підтверджують сталу негативну тенденцію гальмування інно-
ваційного розвитку в Україні, що, у свою чергу, зменшує її економічний потен-
ціал та збільшує конкурентні переваги інших країн. 

Отже, сьогодні як ніколи загострюється надзвичайно важливе питання забез-
печення економічної безпеки України, що є одним з найважливіших національ-
них пріоритетів і вимагає посиленої уваги представників владних структур, 
громадських і політичних рухів, науковців, широких кіл громадськості. Забезпе-
чення економічної безпеки є гарантом державної незалежності України, умовою 
її сталого розвитку та зростання добробуту громадян. 
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ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ  
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОНОВЛЕННЯ  

ОСНОВНИХ ФОНДІВ 
Не дивлячись на певні позитивні результати, економіка України розвивається 

під впливом низки кризових явищ і тенденцій. Помилки, допущені при форму-
ванні амортизаційної політики в умовах незалежності країни, спричинили поси-
лення негативних тенденцій у процесах інвестиційного забезпечення відтворення 
основного капіталу у вітчизняній економіці. 

Системний аналіз зазначених тенденцій і факторів, проведений провідними 
вченими-економістами, дозволив сформулювати гіпотезу про те, що сьогодні еко-
номіка України позбавлена інвестиційних і реноваційних можливостей для ефек-
тивного оновлення основних фондів (ОФ). За таких умов необхідною і доцільною є 
реалізація заходів щодо державної підтримки інвестиційного забезпечення відтво-
рення основного капіталу підприємств, спрямована на широку модернізацію реа-
льного сектора економіки на інноваційній основі. 

Однією із проблем забезпечення розширеного відтворення ОФ є розробка механіз-
му їх амортизації, адекватного вимогам сучасності. Серед джерел фінансування інвес-
тицій амортизаційні відрахування виступають частиною власних коштів підприємств 
при реалізації капіталовкладень і традиційно є найвагомішими. 

Ураховуючи це, перед державною амортизаційною політикою в Україні стоїть 
завдання подолати існуючий дисбаланс бюджетних інтересів держави й інвести-
ційних інтересів підприємств, одночасно сприяючи поліпшенню їх фінансового 
становища як умові забезпечення відтворення основних і оборотних фондів. Ли-
ше на такій базі можна створити привабливий інвестиційний клімат і забезпечити 
постійне підвищення його технологічного рівня. 

Сума нарахованої амортизації загалом в економіці України збільшується лінійно, 
що свідчить про застосування переважно однакових методів її нарахування за умов 
незначного підвищення вартості об’єктів. Водночас спостерігається щорічне зростан-
ня показників зносу основних засобів, яке наближає економіку України до масш-
табної техніко-технологічної кризи. 

Значним упущенням попередніх років можна визнати зволікання з реформу-
ванням амортизаційної політики. Аналіз статистичних даних дозволяє дійти ви-
сновку, що протягом останніх п’яти років більшість амортизаційних відрахувань 
використовувалися не за своїм економічним призначенням. З метою організації 
обліку нарахування і використання амортизації на мікрорівні в 2004 році Мініс-
терством фінансів України (МФУ) був уведений в План рахунків бухгалтерського 
обліку новий позабалансовий рахунок – 09 «Амортизаційні відрахування», за 
допомогою якого можна простежити використання амортизаційних відрахувань і 
їхню роль у відтворенні основного капіталу підприємства. За даними МФУ, пере-
важна більшість суб’єктів господарювання почали використовувати амортизаційні 
відрахування за їх економічним призначенням – на фінансування капітальних 
інвестицій, які спрямовують переважно на придбання, виготовлення і ремонт ОФ. 
У випадку, якщо рівень використання амортизаційних відрахувань за їх економі-
чним призначенням підвищуватиметься, в майбутньому можна буде запропонува-
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ти застосування прискорених методів нарахування амортизації для окремих видів 
устаткування. Фактично «податковий» механізм нарахування амортизації має 
переважно фіскальне значення, оскільки не передбачає різноманітних напрацьо-
ваних світовою практикою підвищень стимулювання інвестиційної активності 
підприємств за рахунок можливого застосування методів нарахування прискореної 
амортизації з одночасним зниженням податкових зобов'язань. Проте в більшо-
сті країн світу внутрішні інвестиції підприємств виключаються з суми оподатко-
вуваних податком доходів. 

Чинне законодавство України фактично робить неможливим проведення під-
приємствами власної амортизаційної політики, оскільки вибір методу нараху-
вання "бухгалтерської" амортизації не впливає на результати їхнього 
господарювання і на практиці не сприяє збільшенню обсягів джерел фінансу-
вання капітальних інвестицій у відтворення ОФ, акумульованих за рахунок по-
зитивних результатів господарської діяльності. Звичайно, відновлюючи 
амортизацію як надійне джерело фінансування інвестицій, необхідно передбача-
ти також її регуляцію, обмежуючи її використання не за призначенням (на поточні 
витрати, підвищення заробітної плати, преміювання і тому подібне). Таким чи-
ном, доцільно вважати, що метою державної регуляції амортизаційної політики 
повинні бути не примушення до інвестицій під загрозою високого оподаткування, 
а надання гарантій щодо вільного повернення коштів з позицій лібералізації амо-
ртизаційної політики, витрачених для придбання сучасних ОФ (за умови їх адек-
ватного завантаження). 

Утім, просте підвищення амортизаційних норм не сприятиме вагомому поліп-
шенню відтворення ОФ. Сьогодні амортизаційні відрахування, використовувані 
для фінансування закупівлі, створення і ремонту ОФ, не досягли рівня 1990 року. 
Проте ефекти від разового збільшення норм амортизаційних відрахувань вже 
вичерпані в попередні роки. Отже, для збільшення амортизаційних коштів під-
приємствам необхідно підвищувати не тільки ставки нарахування амортизації, а 
й вартість об'єктів, тобто стимулювати прискорене уведення ОФ як результат інве-
стування за рахунок різних джерел фінансування. 

З погляду економічної архітектоніки, така система здатна підсилити принцип 
рівності сторін господарських відносин: держава регламентує амортизаційний 
механізм, виходячи із завдань стратегії і тактики загальної економічної політики; 
корпоративні структури беруть на себе зобов’язання дотримуватися установле-
них правил поведінки, керуючись власними комерційними інтересами; споживачі 
одержують якісний продукт, виготовлений за рахунок прискореного оновлення 
основного капіталу. 

За прогнозами науковців, у найближчому майбутньому на технологічний 
розвиток зв’язку України більше впливатиме кон'юнктура зовнішнього ринку. 
Як і сьогодні, нововведення впроваджуватимуться насамперед у галузях з експор-
тною орієнтацією. Можливі позитивні інноваційні зрушення в галузях, орієнто-
ваних одночасно на внутрішній і зовнішні ринки (у харчовій і легкій 
промисловості), і порівняно високорентабельних інфраструктурних галузях (у 
зв'язку, на транспорті). Попит на високотехнологічну продукцію України перева-
жно формуватиметься на ринках СНД, ЦСЄ і країн, які розвиваються. Ці обста-
вини необхідно враховувати при виробленні державної інвестиційно-інноваційної 
політики. 

Нарощування темпів інвестування в основний капітал повинне відбуватися 
одночасно з удосконаленням структури і розширенням джерел фінансування 
інвестицій. Зокрема, доцільно активніше використовувати порівняно нові зов-
нішні джерела їхнього фінансування (банківське, іноземне інвестування, інвес-
тування за рахунок операцій на фондовому ринку і т.п.). Без вирішення цієї 
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проблеми неможливо здійснити структурну перебудову вітчизняної економіки 
і виконати стратегічні завдання високотехнологічного прориву. 

Сьогодні в економіці України відсутні умови для створення ефективного меха-
нізму інвестиційного забезпечення оновлення ОФ на інноваційній основі. Най-
ближчими роками зовнішні (залучені) джерела інвестицій залишатимуться 
неефективними для фінансування проектів техніко-технологічної модернізації бі-
льшості підприємств. Тому головний акцент державної інвестиційної політики по-
винен бути зроблений на удосконаленні механізму самофінансування проектів 
оновлення ОФ. Державна амортизаційна політика повинна бути ліберальнішою, 
враховувати напрацьовані світовою практикою механізми нарахування і викорис-
тання прискореної амортизації, надавати підприємствам самостійність у виборі 
методів і періодів нарахування амортизації. Водночас необхідно підсилити роль 
прибутку як джерела фінансування інвестицій у відтворення ОФ, насамперед у 
контексті наступного реформування системи оподаткування результатів госпо-
дарської діяльності. 

Подальші розробки повинні бути спрямовані на дослідження проблем оптимі-
зації відтворювальних пропорцій і забезпечення інвестиційного клімату, який 
сприяв би розширенню обсягів капіталовкладень в оновлення ОФ. 

Король О.М., аспірантка УДУФМТ 

ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВ-
НОСТІ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 

Нинішній стан аграрної сфери України характеризується використанням за-
старілого електричного і технологічного обладнання, що призводить до суттєво-
го збільшення питомих витрат електричної і теплової енергії, а також 
енергоносіїв на одиницю продукції у провідних галузях АПК. Важливими на-
прямками підвищення енергоефективності аграрної сфери України є розробка і 
впровадження енергетичного обладнання нового покоління, «зелених» техноло-
гій з подвійним ефектом (технологічним і екологічним), а також новітніх еконо-
мічних механізмів і моделей енергозбереження.  

Значення економічних механізмів і моделей енергозбереження, а також мо-
делей їх адаптації як засобу прискорення інноваційного розвитку світового сіль-
ського господарства і АПК України підсилюється тим, що енерго- і 
ресурсозберігаючі технології охоплюють практично всі галузі і підгалузі аграр-
ної сфери найбільш розвинутих країн світу. 

Нині у сільськогосподарському виробництві України здійснюються численні 
спроби щодо розробки і впровадження окремих економічних механізмів, моде-
лей і структур енергозбереження, а також енергозберігаючих технологій. Особ-
ливої уваги заслуговують успішні результати адаптації світового досвіду 
енергозбереження в аграрному секторі економіки України по різних каналах 
адаптації, зокрема, через міжнародний трансфер технологій, впровадження енер-
гозберігаючих технологій і систем світового рівня (наприклад, супутникової 
системи точного землеробства, системи прямого посіву, клітинних технологій 
тощо), міжнародну торгівлю ліцензіями та ін. 

Основними перешкодами для розвитку ринку енергозберігаючих технологій і 
екологічно чистої сільськогосподарської продукції в АПК України є орієнтація 
на застарілі механізми і моделі енергозбереження, невеликі масштаби і низька 
результативність використання світового досвіду енергозбереження, недоскона-
ла інфраструктура аграрного ринку. 
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Для підвищення енергоефективності аграрної сфери України необхідно: 
– забезпечення комплексного підходу до проблем енергозбереження (на 

основі взаємопов’язаних методів і моделей енергозбереження для прові-
дних галузей АПК); 

– забезпечення єдиних критеріїв оцінки, прогнозування і перенесення но-
вітніх методів і моделей енергозбереження між галузями АПК і сільсько-
господарськими підприємствами; 

– забезпечення ефективних економічних механізмів впровадження патен-
тів, ліцензій, ноу-хау, а також енергозберігаючих технологій в АПК 
України; 

– достовірна оцінка економічної ефективності енергозберігаючих техноло-
гій (з врахуванням факторів «специфічності» рослинних, тваринних, клі-
тинних технологій); 

– достовірна оцінка деградації довкілля внаслідок невпровадження енерго-
зберігаючих технологій. 

Невирішеність названих проблем погіршує не тільки показники енергозбе-
реження, кількісні та якісні показники сільськогосподарської продукції, а й 
спричиняє загрозу економічній і енергетичній безпеці України. 

Тому необхідне формування нової інноваційної моделі розвитку аграрної 
сфери України, яка ґрунтуватиметься на стратегії енерго-, ресурсо- і природоз-
береження, аналізі тенденцій розвитку світового сільського господарства (інфо-
рматизація і комп’ютеризація, широке впровадження високих технологій, поява 
новітніх ринків збуту продукції тощо). Це дозволить забезпечити (на основі тех-
нологічних нововведень світового рівня, патентів, ліцензій, ноу-хау) реалізацію в 
агропромисловому комплексі нових принципів інвестування енергозберігаючих 
програм і проектів, підвищення екологічних бар’єрів для брудних технологій, 
підвищення конкурентоспроможності продукції АПК України та ін. 

Вирішення цих завдань дозволить обґрунтувати енергоекономічні напрями 
розвитку АПК, а також – застосувати енергетичні оцінки (як додаток до тради-
ційних економічних) в економіці, у визначенні рівня розвитку науково-
технічного прогресу. 
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

Конкуренція є невід’ємною частиною існування підприємств у ринкових 
умовах. Нові прагнуть зайняти свою нішу на ринку, а вже існуючі – закріпити 
свої позиції. Все це відбувається шляхом підвищення якості продукції, розши-
рення асортименту, зниження цін, введення додаткових супроводжуючих послуг. 
Саме завдяки цьому підприємства можуть посісти гідні позиції на ринку товарів 
чи послуг. 
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Дослідженням проблеми монополізації ринку та конкурентоспроможності 
підприємства присвячено праці багатьох як вітчизняних, так і іноземних вчених, 
провідних економістів. Серед них можна виділити Андрійчука В.Г., Балабанову 
І.Т., Бланка І.О., Бодрова В.Г. Головінова М.І., Макогона Ю.В., Покропивного 
С.В., Савчука В.П., Ансоффа І., Еванса Дж., Бермана Б., Гасанова Г. У своїх пра-
цях вони досить повно розглядають сутність поняття конкурентоспроможності 
продукції та підприємства загалом, її види, чинники, які впливають на конкурен-
цію, методи визначення та оцінки. У деяких працях визначаються напрями під-
вищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок впровадження 
різних заходів. 

Конкуренція, як і кожне економічне явище, має свої позитивні риси як для 
споживача, так і для підприємства і держави загалом. Вона сприяє розвиткові 
науково-технічного прогресу, постійно вимушує товаровиробника застосовувати 
кращі технології, раціонально використовувати ресурси, сприяє виживанню еко-
номічно ефективних структур, поліпшенню якості продукції. Конкуренція до-
сить чуйно реагує на зміни попиту споживачів і вимушує виробників постійно 
зменшувати ціну на вироби, і насамперед знижувати собівартість товарів, що є 
позитивною рисою для споживачів. 

Існують два види чинників, завдяки яким можна визначити рівень конкурен-
тоспроможності – зовнішні і внутрішні. До перших належать ті, які впливають на 
зміну економічного середовища, а саме: політичні чинники (насамперед стабіль-
ність політичної ситуації в країні, передбачені дії законодавчої та виконавчої 
влади); процеси об’єднання та поглинання підприємств; ступінь концентрації 
виробництва, спеціалізації як всього виробничого процесу, так і окремих опера-
цій; виважене та відносно стабільне законодавство (закони, які приймає парла-
мент країни, повинні бути виваженими та зрозумілими, не мають змінюватися 
частіше, ніж один раз на рік); кон’юнктура ринку товарів та послуг – характер і 
напрямки її зміни; можливості входження на внутрішній ринок країни іноземних 
підприємств, їх позитивні та негативні риси; частка ринку, яку ці підприємства 
можуть зайняти; характер та напрями протистояння таким підприємствам, мето-
ди, які при цьому можуть бути найбільш ефективними; ступінь монополізації 
сировинної бази в країні для даного підприємства; можливість допомоги з боку 
держави у вигляді зменшення податкового тиску, надання фінансової допомоги; 
можливість залучення грошових ресурсів для подальшого розвитку з джерел з-за 
меж даної країни та інше. 

До внутрішніх належать ті, які впливають на діяльність підприємства в сере-
дині, залежать і можуть бути враховані безпосередньо на ньому, а саме: управ-
ління персоналом; контроль за витратами та цінами, якістю продукції; дизайн та 
логістика продукції; освоєння нових географічних ринків; система взаємозв’язків 
зі споживачами [2]. 

Усі чинники пов’язані між собою і взаємозалежні. 
Одним із головних економічних чинників, який має значний вплив на конку-

рентоспроможність підприємства і визначає його рівень, є ціна. В загальному 
вигляді вона являє собою економічну категорію, яка об’єднує інтереси виробни-
ка та споживача. Головною вимогою конкурентоспроможності продукції, яка 
виробляється підприємством, є найнижча ціна. Тільки в цьому випадку вона мо-
же бути реалізована і виробникові будуть відшкодовані ті витрати, які він мав. 
Зниження ціни можливе у деяких напрямках. Головними складовими ціни є со-
бівартість продукції та прибуток підприємства. У більшості випадків підприємс-
тво не зацікавлене в зниженні свого прибутку, тому зменшує, головним чином, 
собівартість.  
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Зменшенню ціни сприяє і зниження податкового тиску на підприємство. У 
загальному вигляді податкові платежі, які сплачує підприємство, є відносно по-
стійними його витратами, які мають примусовий характер. Зменшення ставок 
оподаткування, надання пільг по податкових платежах, узагалі звільнення від 
сплати зменшують ціну виробу. Особливо це стосується непрямих податків, які 
безпосередньо включаються до ціни виробу (переважно це податок на додану 
вартість та акцизний збір). У науковій літературі досі немає єдиної точки зору 
щодо питання доцільності застосування податкових пільг. Деякі автори вислов-
люють погляди, згідно з якими податкові пільги свідчать про недосконале чинне 
законодавство і це дозволяє деяким підприємствам не сплачувати податкові пла-
тежі та їх застосування призводить до зменшення коштів, які отримує бюджет. 
Інші висловлюють думку про те, що пільги є важливим регулюючим важелем з 
боку держави. 

Підвищенню рівня конкурентоспроможності підприємства сприяє рівень йо-
го кооперації як з іншими підприємствами, так і з науково-дослідницькими орга-
нізаціями та установами. Це ж стосується й іноземних партнерів, які мають 
можливість не тільки вкласти інвестиції при утворенні спільних підприємств, а й 
передавати новітні технології, швидко впроваджувати досягнення науково-
технічного прогресу. В умовах світової глобалізації головна роль в цьому проце-
сі належить транснаціональним компаніям та фірмам.  

Іншою важливою проблемою, яка стоїть перед Україною, є залучення до 
економіки країни іноземних інвестицій, утворення різних спільних підприємств, 
головним чином з виробництва товарів народного споживання нехарчового на-
прямку (побутова техніка, в тому числі складна), товари довгострокового попи-
ту. Для залучення потенційних інвесторів для спільної праці з вітчизняними 
підприємствами вони повинні бути впевненими у майбутньому бізнесі, а також 
зацікавленими в співробітництві. 

Подальший розвиток України та вихід на світовий ринок неможливий без 
підвищення конкурентоспроможності продукції, що виробляється у країні. А це 
можна здійснити, досягнувши відповідних результатів в конкурентному зовніш-
ньому і внутрішньому середовищі. Для цього необхідно вирішити ряд проблем. 
Насамперед – щодо підвищення якості та асортименту продукції, зниження ціни 
на вироби, підвищення продуктивності праці. 
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Клименко О.А., аспірант КНУ імені Тараса Шевченка 

ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ  
МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Міжнародна економічна безпека передбачає необхідність раціональної взає-
модії в різних сферах господарювання між країнами світу, забезпечення вико-
нання ними загальних принципів поведінки на міжнародній арені, стабілізації 
політичних, соціальних, культурних та інших зв’язків, що є факторами миру та 
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співпраці у глобальному економічному просторі. Однією з важливих складових 
міжнародної економічної безпеки держав світу виступає їх туристичний потенці-
ал. Ефективність просування країн світу на міжнародний ринок туристичних 
послуг, передусім, залежить від наявності оптимальних передумов розвитку ту-
ристичного потенціалу. 

Туристичний потенціал доцільно розглядати як сукупність ресурсів, 
необхідних для ефективного розвитку туристичної галузі, використання яких 
здійснюється за допомогою роробленого державного механізму їх реалізації. 
Міжнародний туристичний потенціал є сукупністю ресурсів, ефективне викори-
стання яких формує конкурентні переваги країн на міжнародному ринку тури-
стичних послуг. На сучасному етапі розвитку світового господарства туристична 
галузь є одним із пріоритетних напрямів розвитку економік країн світу. Не зва-
жаючи на економічні коливання, політичну напругу та інші дестабілізуючі фак-
тори, туризм з кожним роком демонструє тенденції зростання, що 
відображається у збільшенні кількості туристичних відвідувань. Причини цього 
слід вбачати, передусім, в інтенсивному збагаченні спектра рекреаційних, оздо-
ровчо-лікувальних, культурних і духовних потреб сучасної людини, поглиблен-
ням багатоаспектної взаємодії соціумів, універсалізацією та глобалізацією 
системи соціально-культурних, економічних, політичних і комунікаційних 
зв’язків. 

Сьогодні значення туризму в світі постійно зростає, що пов'язано, насампе-
ред, з впливом туризму на економіки окремих країн і виконанням ним наступних 
функцій. По-перше, збільшення валютних надходжень та створення робочих 
місць. По-друге, розширення внесків до платіжного балансу та ВНП. По-третє, 
сприяння диверсифікації економіки шляхом створення галузей, обслуговуючих 
сфери туризму. По-четверте, зростання прибутків населення та підвищення доб-
робуту націй. По-п’яте, формування елементів національної безпеки. Розвиток 
міжнародного туризму приводить до розвитку економічної інфраструктури 
країни і мирних процесів. Таким чином міжнародний туризм потрібно розгляда-
ти у поєднанні з економічними відносинами окремих країн. Значення туризму як 
джерела валютних надходжень, забезпечення зайнятості населення, розширення 
міжособистісних контактів постійно зростає. Розвиток туризму став можливий 
завдяки науково-технічному та соціально-економічному прогресу суспільства, 
тобто створенню інфраструктури туризму. Розширення автомобільних, 
повітряних перевезень сприяло розвитку масового туризму. Розширюється ме-
режа готелів, ресторанів, з’являються автопрокатні фірми. Мандрівників приваб-
люють історико-архітектурні пам’ятки, театри, музеї, курорти, що пропонують 
лікування, катання на лижах і т. д.  

Створюючи нові робочі місця, забезпечуючи розвиток не тільки об’єктів 
туристичної індустрії, але й суміжних з нею галузей, підвищуючи рівень охоро-
ни природних, історико-культурних пам’яток, а також сприяючи процесу 
взаємопроникнення культур, взаєморозумінню та установленню толерантності 
між представниками різних соціумів, самовдосконаленню та самореалізації осо-
бистостей, установленню довірчих відносин – туризм виконує не лише 
рекреаційну, але й важливу гуманістичну та інтегруючу функцію, формуючи 
відповідні фундаментальні засади глобальної солідарності та безпеки. 
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Румянцева Н.С., ст. викладач КНЕУ 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  
ІНОЗЕМНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

Іноземне інвестування є вагомим чинником розвитку економіки України. 
Особливо зростає роль цього фактору економічного зростання нашої країни в 
сучасних умовах загострення кризових явищ в економічній, фінансовій, соціаль-
них сферах країн світового співтовариства. Розв’язання нагальних господарських 
проблем орієнтує на створення регіональних валютних фондів, наприклад, в 
межах ЄС, з метою надання оперативної фінансової допомоги країнам, що най-
більше постраждали від глобальної фінансової кризи. 

Залучення в нашу економіку фінансових ресурсів, що має пожвавити її роз-
виток, орієнтує на розв’язання ряду проблем. В даному контексті постають пи-
тання оптимізації механізму іноземного інвестування в Україні. Розв’язання цієї 
проблеми передбачає посилення уваги з боку державних органів до вдоскона-
лення нормативно-правового регулювання іноземної інвестиційної діяльності, 
запровадження дієвих організаційних форм, економічних важелів її розвитку. 

Про сучасний рівень іноземного інвестування в Україну та тенденції руху йо-
го обсягів свідчать такі дані. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 
1.10.2009р. становив 38,6 млрд. дол. США. Обсяги інвестицій в основний капітал 
за 9 місяців 2009 року скоротились на 43,7% по відношенню до відповідного 
періоду 2008 року. 

Серед причин, що впливають на зменшення обсягу іноземних інвестицій в 
економіку України, передусім слід відмітити наслідки глобальної фінансової 
кризи, низьку міжнародну конкурентоспроможність вітчизняних товарів, погір-
шення кон’юнктури світових товарних ринків, зокрема, продукції металургійної 
промисловості, звуження місткості внутрішнього ринку, скорочення обсягів дов-
готермінового кредитування інфраструктурних галузей виробництва, промисло-
вості, будівництва, згортання підприємницької діяльності в сфері малого та 
середнього бізнесу, нестабільність національної валюти. 

Суттєвими перешкодами на шляху розвитку іноземної інвестиційної діяльно-
сті у нашій країні є ряд обставин адміністративного, правового, політичного ха-
рактеру. В їх числі можна відмітити недосконалі з нормативно-правового 
регулювання, іноземної інвестиційної діяльності відсутність належної підтримки 
та жорсткий контроль діяльності інвесторів з боку державних органів, значне 
податкове навантаження, бюрократичні перешкоди щодо отримання прав на 
ведення підприємництва. Значно гальмує розвиток іноземної інвестиційної дія-
льності також політична нестабільність в країні, мінливі вектори її зовнішньо-
економічних пріоритетів, корумпованість економіки на рівні місцевих та 
центральних органів влади, недосконала судова система, наявність низки не-
розв’язаних питань щодо приватизації, викупу землі, захисту інтелектуальної 
власності. Складними залишаються регулювання отримання прибутку, податко-
ві, ліцензійні та митні процедури. Не сприяє розвитку іноземної інвестиційної 
діяльності також низький рівень матеріально-технічного забезпечення вітчизня-
них виробничих процесів, недостатня розвиненість інфраструктурних об’єктів. 

Усунення зазначених перешкод є одним із головних пріоритетних напрямів, 
що дозволить поліпити інвестиційний клімат України. Важливим кроком у цьо-
му напрямі є прийняття концепції Державної цільової програми формування 
позитивного іміджу України на 2008-2011 роки та створення Ради інвесторів при 
Кабінеті Міністрів України. До стратегічних напрямів формування передумов 
розвитку іноземної інвестиційної діяльності в Україні слід віднести доцільність 
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проведення системного дослідження вітчизняного інвестиційного клімату, його 
потенційних можливостей, визначення якості довготермінових об’єктів інвесту-
вання ті галузі та види виробництва, які визначають науково-технічний прогрес, 
здійснення програм реструктуризації банківської системи, проведення передба-
чуваної політики ціноутворення, використання переваг від раціонального зосе-
редження іноземного інвестиційного капіталу в регіонах нашої країни, 
реформування податкової системи, правова та фінансова підтримка іноземних 
інвесторів з боку держави. 

Алькема В.Г., к.т.н., доцент, 
Університет економіки та права «КРОК» 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЛОГІСТИЧНИХ 
УТВОРЕНЬ 

Входження України до європейського економічного простору та реалізація 
інтересів суб’єктів господарської діяльності не лише на місцевому та національ-
ному, а й регіональному та міжнародному рівнях, вимагають принципово інших 
підходів до вирішення проблем уникнення загроз та забезпечення економічної 
безпеки їх функціонування та розвитку. Проблемам дослідження стану економі-
чної безпеки на різних рівнях економіки, присвячені дослідження вітчизняних і 
зарубіжних дослідників, таких як О. Ареф’єва, О Барановський, В. Бегма, 
З. Борисенко, І. Бінько, Б. Бузан, О. Власюк, Б. Грієр, М. Денисенко, М. Єрмо-
шенко, Т. Ілген, М. Камлик, Т. Качала, О. Кириченко, В. Крутов, М. Куркін, 
С. Лаптєв, Х. Маулль, Х. Моргензан, В. Мунтіян, О. Новикова, С. Пирожков, 
Г. Пастернак-Таранущенко, В. Пономаренко, В. Пономарьов, Д. Прейгер, П. При-
гунов, В. Сенчагов, В. Сідак, А. Сухоруков, В. Тимошенко, С. Шкарлет, В. Шлемко та ін-
ших [1]. 

Питання активної трансформації суб’єктів господарювання на підставі різних 
підходів та механізмів відображені в працях вчених з проблем стратегічного 
управління, таких як І. Ансофф, М. Бобіна, Б. Гаррет, В. Геєць, В. Герасимчук, 
В Горбатов, Ю. Іванов, З. Каїра, В. Кардаш, С. Карделл, М. Мартиненко, А. На-
ливайко, В. Пономаренко, К. Прахалад, О. Пушкар, Р. Уелборн, 
К. Дж. Г. Форрестер, Г. Хемел, Л. Шевченко [2]. 

Питаннями запровадження логістичного механізму в практику суб’єктів гос-
подарювання займались відомі фахівці у сфері логістики Джеймс Р. Сток, Дуглас 
М. Ламберт, Рейнгардт Сунеман, Ганс Г. Тондорф, М. Кристофер, Д. Бауерсокс, 
Д. Клосс, Х. Фірон, М. Ландерс [3]. 

Окремими питаннями логістичного управління займались російські та вітчи-
зняні вчені А.І. Альбеков, Б.А. Анікін, Н.В. Афанасьєва, І.Д. Афанасенко, 
Г.Л. Багієв, А.М. Гаджинский, В.В. Дибська, В.С. Лукінський, Л.Б. Миротін, 
Ю.М. Неруш, Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, О.М. Сумець, М.Я. Постан та інші 
[4]. 

Об’єкт дослідження: процеси організації системи економічної безпеки 
суб’єктів господарської діяльності як логістичних утворень при реалізації їх еко-
номічних інтересів у сфері фінансово-господарській діяльності в умовах недос-
коналості правового та організаційно-економічного механізму господарювання.  

Предмет дослідження: концептуальні засади організації системи економіч-
ної безпеки суб’єктів господарської діяльності як логістичних утворень в умовах 
недосконалості правового та організаційно-економічного механізму господарю-
вання.  
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Мета роботи полягає в розробці концептуальних засад організації системи 
економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності як логістичних утворень 
в умовах недосконалості правового та організаційно-економічного механізму 
господарювання.  

Для досягнення поставленої мети дослідження визначені такі завдання: 
– визначити концептуальні засади організації системи економічної безпеки 

суб’єктів господарської діяльності як логістичних утворень;  
– встановити можливості та переваги логістичного підходу для 

розв’язання внутрішніх конфліктів, суперечностей із суб’єктами зовніш-
нього середовища з урахуванням наявних загроз та можливостей для ре-
алізації економічних інтересів підприємства.  

Сучасний бізнес є глибоко інтегроване, динамічне, економічне середовище, 
яке характеризується високим рівнем інтернаціоналізації та глобалізації усіх 
аспектів життєдіяльності націй, континентів, окремих регіонів та трансформаці-
єю культур. Економічна діяльність в такому середовищі пов’язана із значною 
конкуренцією, суттєвою динамікою ринкових змін, невизначеністю, нестабільні-
стю та інтенсивною модифікацією ринків товарів і послуг. З метою забезпечення 
економічної стійкості та високого рівня конкурентоспроможності переважна 
більшість провідних підприємств об’єднуються в ланцюг або мережу суб’єктів 
господарської діяльності, пов’язаних між собою сукупністю потокових процесів, 
спрямованих на формування цінності для споживача. Ця тенденція свідчить про 
вибір суб’єктами господарювання базової концепції організації діяльності, в 
основу якої покладено логістичний підхід. Такі підприємства на практиці не є 
відокремленими бізнес-одиницями, а функціонують в складі ланцюгів створення 
цінності для споживача. Тобто, за своєю сутністю є логістичними утвореннями, 
які забезпечують вирішення завдань, пов’язаних з ефективним функціонуванням 
інфраструктури, внутрішніх і зовнішніх матеріальних, фінансових, інформацій-
них, сервісних та інших потоків і процесів, що їх забезпечують. Умови діяльнос-
ті підприємств характеризуються цілою низкою загроз, які обумовлені не лише 
суттєвою невизначеністю ринкового середовища, але й варіативністю параметрів 
бізнес-процесів, в часі і просторі на різних ланках операційно-комерційного цик-
лу, а також необхідністю реалізації процесів та процедур, пов’язаних з узго-
дженням інтересів учасників ланцюга просування цінності та уникнення 
конфліктів між ними. 

Суб’єкти господарювання у вітчизняних умовах постійно мають справу з 
важко контрольованими, майже не прогнозованими, а часто і дегресивними та 
деструктивними господарськими процесами, які призводять до прямої загрози їх 
економічної безпеки і повної втрати бізнесу. Вітчизняні підприємства приречені 
функціонувати на ринку зі значною кількістю контрагентів, які прагнуть в скла-
дних умовах нестабільності та невизначеності зовнішнього середовища реалізу-
вати власні інтереси без врахування інтересів інших учасників. В умовах 
фінансово-економічної кризи більшість вітчизняних підприємств функціонують 
при значній варіації попиту на власну продукцію, зі суттєвими змінами в ринко-
вій кон’юнктурі та нестабільністю роботи учасників ринкового середовища. Не-
розвиненість та недосконалість організаційно-економічного та правового 
механізму вітчизняного ринкового середовища спричиняють конфлікти та загос-
трюють суперечності у діяльності вітчизняних підприємств, призводять до ситу-
ацій, які загрожують їх економічній безпеці як на короткотерміновому так і 
довготривалому часовому інтервалі. Ці суперечності пов’язані з прагненням 
економічних суб’єктів реалізувати власні стратегічні інтереси завдяки викорис-
танню неринкових можливостей: незаконній приватизації власності, розширення 
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тіньового бізнесу, криміналізації окремих сфер діяльності, фізичними та психо-
логічними загрозами тощо.  

Стратегічним завданням вітчизняних суб’єктів господарювання є їх трансфо-
рмація в логістичну систему, яка забезпечує системну та комплексну реалізацію 
інтересів підприємства в межах здійснення окремих функцій, фаз та функціона-
льних підрозділів. Така трансформація в сучасних умовах, спрямована на досяг-
нення необхідного рівня економічної безпеки суб’єкта господарської діяльності 
як логістичного утворення. Це вимагає реалізації логістичної концепції, розвитку 
логістичних систем на мікрорівні, організації операційної стратегії, переважно 
витягуючого типу і широкого використання системного підходу з реалізацією 
інструментів інтеграції та координації об’єктів (підсистем) процесів і зв’язків 
між ними. Зазначена низка заходів щодо організаційно-економічної реструктури-
зації підприємств дозволить в межах системного підходу забезпечити відповід-
ний рівень економічної безпеки та підвищить рівень їх конкурентоспроможності. 

Принципами логістичного управління забезпечується ефективна організація 
системи економічної безпеки підприємства завдяки інтеграції функцій і структур 
його внутрішнього середовища, а також узгодженій координації дій з суб’єктами 
зовнішнього середовища в процесі реалізації завдань просування цінності. Дія-
льність підприємств в Україні вимагає організації такої системи їх економічної 
безпеки, яка ґрунтується на запровадженні нового системного розуміння функці-
онування ринкового механізму, отримання синергетичного ефекту від коопера-
ції, забезпечення оперативності і гнучкості за рахунок еластичності потокових 
процесів та орієнтації діяльності на споживача, що дозволить зміцнити їх еконо-
мічний потенціал та уникнути наявних і потенційних загроз.  
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КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО МАШИНОБУДУ-
ВАННЯ 

Питання функціонування машинобудівного комплексу є стратегічним пріо-
ритетом у сфері державної економічної політики, що зафіксовано у цілому ряді 
документів і перспективних програм економічного розвитку. Одним з ключових 
моментів даного напряму є проблеми конкурентоспроможності цієї галузі у ба-
гатьох проявах і аспектах. До них можна віднести методики визначення рівня 
конкурентоспроможності окремого підприємства або галузі в цілому, що базу-
ються на аналізі різних груп показників (інноваційний потенціал, фінансовий 
потенціал, модернізаційний та потенціал щодо міжнародної виробничої та нау-
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ково-технічної інтеграції), визначення та аналіз факторів і резервів підвищення 
конкурентоспроможності комплексу та інші. Більшість з цих напрямів є об’єктом 
постійної уваги з боку наукової спільноти як у площині теоретичних досліджень, 
так і у площині пошуку конкретних практичних шляхів вирішення існуючих 
проблем в цій галузі. 

Сучасні процеси глобалізації світової економіки, світові інтеграційні процеси 
призвели до зростання конкуренції як на світових ринках, так і на внутрішньому 
ринку України. В контексті завдань інтеграції України до світової економічної 
системи це свідчить про те, що кардинальному підвищенню конкурентоспромо-
жності вітчизняної продукції немає альтернативи. 

За роки трансформації економіки машинобудівний комплекс України зазнав 
тривалої руйнівної кризи, реформування відносин власності, структурних дефо-
рмацій і вийшов на шлях адаптації до умов ринкової кон'юнктури та освоєння 
нових промислових ринків.  

На теперішній час, багатогалузевий машинобудівний комплекс України – по-
тужний сектор промисловості, який об'єднує 11267 підприємств, з яких 146 – 
великих, 1834 – середніх та 9287 – малих з виробництва різноманітних машин і 
устаткування, приладів і апаратури тощо. У машинобудуванні зосереджено по-
над 15 % вартості основних засобів і майже 6 % оборотних активів вітчизняної 
промисловості та понад 22 % кількості найманих працівників. Основними скла-
довими ринку машинобудівної промисловості є продукція таких галузей, як 
транспортне та енергетичне машинобудування, автомобілебудування, а також 
машинобудування для нафтохімічної і хімічної, металургійної та гірничодобув-
ної промисловості, верстатобудування. 

До початку спаду світового виробництва і споживання, викликаних впливом 
світової фінансової кризи, понад 50% виробленої в країні продукції машинобу-
дування відправлялося на експорт, який за 2001–2007 pp. зріс у 4,6 рази. Частка 
імпортної продукції у внутрішньому споживанні досягла 57,8 %, а власного ви-
робництва – 42,2 %. Темпи приросту імпорту машинобудівної продукції значно 
випереджали темпи експорту, що негативно впливало на торговельний баланс та 
збільшувало його від'ємне сальдо. Відповідно зростала і частка машинобудівної 
продукції в загальному імпорті товарів країни з 18,8 % у 2000 р. до 32,7 % у 2007 
p., а частка експорту за цей період зросла з 12 до 17 %. Починаючи з четвертого 
кварталу 2008 року спостерігається значне зниження попиту на продукцію ма-
шинобудування як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. По цілому 
ряду виробничих позицій спад складав близько 50%, а по деяких понад 70%. 
Протягом 2009 року спад виробництва продовжувався і лише у кінці 2009 і у 
першому кварталі 2010 року намітилися позитивні тенденції, але слід зауважити, 
що вони викликані значною мірою дією так званого ефекту низької порівняльної 
бази, адже якщо брати за базу докризовий рівень, то і на сьогодні матимемо зна-
чні від’ємні показники. Також важливим моментом є те, що при загальному об-
сязі падіння зовнішньої торгівлі її структура майже не змінилася, а темпи 
падіння певним чином корелюються з темпами падіння обсягів світової торгівлі. 

Незважаючи на те, що українська продукція машинобудування експортується 
до 77 країн світу, структура зовнішньої торгівля України не відповідає сучасним 
тенденціям на світовому ринку i характеризує низький якісний рівень багатьох 
традиційних i потенційних експортних товарів. 

В обсязі українського експорту до країн ЄС понад 70% становить продукція з 
невисоким рівнем доданої вартості та незначним рівнем технологічності. Водно-
час частка машин, устаткування, приладів в експорті України до країн ЄС стано-
вить лише 10 %. Це свідчить, насамперед, про нестабільність позицій 
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українських експортерів на міжнародних ринках, конкурентоспроможність яких 
ґрунтується переважно на ціновій конкуренції.  

Для того, щоб у короткостроковій перспективі вітчизняне машинобудування 
вийшло на світовий ринок і зайняло там достатній сегмент, потрібно, насампе-
ред, розробити гнучку та дієву систему стимулювання експорту машинобудівної 
продукції. 

Розвиток галузей машинобудівного комплексу, втягнутих у технологічний 
ланцюжок "машинобудування-експортери", i підвищення конкурентних позицій 
продукції важкого й енергетичного машинобудування надасть змогу, з одного 
боку, забезпечити масову заміну зношених фондів у галузях видобувної промис-
ловості, енергетики й інфраструктури, а з іншого – поступово нарощувати екс-
порт власне машинобудівної продукції названих підгалузей, відновлюючи 
позиції України у цьому сегменті світового ринку. 

Існують певні проблеми, що стоять на перешкоді розвитку вітчизняного ма-
шинобудування: значний середній знос та застарілість наявних виробничих по-
тужностей; висока енергоємність технологій, що застосовуються; залежність 
деяких підгалузей від імпорту матеріалів та комплектуючих; залишається доволі 
обмеженим внутрішній попит; дефіцит кваліфікованих кадрів, особливо робіт-
ничих професій. Таким чином, головними стратегічними напрямами розвитку 
вітчизняного машинобудування повинно стати: 

– всебічна підтримка галузей, які мають конкурентні переваги на світово-
му ринку (енергетичне машинобудування, металургійне та коксохімічне 
машинобудування, гірничошахтне обладнання); 

– збільшення інноваційної складової машинобудівної продукції у півтора-
два рази для розвитку потужностей всіх галузей реального сектору еко-
номіки України; 

– сприяння збільшенню виробництва орієнтованої на експорт та заміщен-
ня імпортованої продукції. 

Складність проблеми конкурентоспроможності машинобудівного комплексу 
України полягає у тому, що її необхідно інтенсивно розробляти і практично здій-
снювати за допомогою відповідної державної політики і запровадженням ефек-
тивних економічних стимулів активізації машинобудівного виробництва. З 
метою прискорення практичної реалізації експортних поставок продукції маши-
нобудування доцільно максимально спростити процедуру оформлення докумен-
тообігу до гранично необхідного рівня адміністрування відповідних операцій. 
Також доцільно реалізувати низку заходів щодо забезпечення експортного кре-
дитування машинобудівної галузі. Йдеться про запровадження низки пілотних 
проектів з кредитування експортної діяльності машинобудівельної галузі.  

Порівнюючи позиції українського машинобудування зі світовими лідерами 
можна зазначити, що в розвинених країнах питома вага машинобудування ста-
новить 30–50% промислової продукції, у країнах, що розвиваються, – 18– 20%. 
На Північну Америку (США, Канаду, Мексику) припадає 1/3 світового машино-
будування. Цей регіон виступає на світовому ринку як експортер продукції важ-
кого машинобудування високої складності і наукомістких галузей. На Західну 
Європу припадає 25–30%. Це в основному регіон виробництва продукції масово-
го машинобудування. Третій регіон – Східна і Південно-Східна Азія (близько 
20% продукції світового машинобудування). В країнах, що розвиваються, маши-
нобудування розвинене неоднаково. Якщо в країнах Південно-Східної Азії рі-
вень його практично не відрізняється від розвинених країн, то в інших – 
машинобудування представлене тільки ремонтними та складальними підприємс-
твами. Розміщення машинобудування залежить від багатьох чинників, насампе-
ред від надходження конструкційних матеріалів, наявності кваліфікованої 
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робочої сили, зв'язків з науково-дослідною базою, розміщення ринків збуту то-
що. У розвинених країнах на машинобудування припадає 1/3–2/5 і більше про-
дукції обробної промисловості. Найбільша різноманітність притаманна 
машинобудуванню США, Японії, Великої Британії, Франції, Німеччини. 

Окремо необхідно зазначити про вплив валютного курсу на конкурентні по-
зиції продукції українського машинобудування. З подорожчанням долара, як 
основного засобу взаєморозрахунків у міжнародній торгівлі, експортери будуть 
отримувати додаткову експортну премію, або матимуть можливість реалізовува-
ти свою продукцію за нижчими цінами, що дозволяє відвоювати більшу, віднос-
но теперішньої, частку як зовнішнього, так і внутрішнього ринку. Починаючи з 
останнього кварталу 2008 року, після невеликої ревальвації у період з квітня по 
серпень, долар подорожчав у середньому на 60 %, і цей курс зберігається до те-
перішнього часу. У випадку, якщо підприємство не надто залежить від імпорт-
них сировини та комплектуючих вигоди очевидні. Але постає питання: чи 
достатньо буде отриманих при подорожчанні долара додаткових ресурсів для 
здійснення позитивних зрушень у рівні розвитку галузі, а отже і підвищенні рів-
ня конкурентоспроможності, і чи буде галузь взагалі зорієнтована на перспекти-
вні плани розвитку? Не дивлячись на політичну стабілізацію в країні та 
поступове відновлення світової економіки, це питання залишатиметься відкри-
тим, і більше того, поки що не вимальовується підґрунтя для його ефективного 
вирішення. 

Ямко П.Ю., аспірант УДУФМТ 

ОПОДАТКУВАННЯ КАПІТАЛУ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІ-

КИ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Актуальність вирішення питань удосконалення механізму оподаткування ка-
піталу в умовах глобалізації полягає у необхідності впровадження новітніх пода-
ткових інструментів з метою збереження ефективності національної податкової 
системи в умовах зростання міжнародної мобільності капіталу, обумовленою 
прискоренням процесів економічної глобалізації.  

В даний час існування національних кордонів держав починає мати дедалі 
менше значення для ведення комерційної діяльності. Необхідність відкриття 
нових ринків збуту і прагнення до отримання додаткових прибутків часто при-
зводить до того, що підприємницька діяльність переростає межі однієї держави і 
виходить на міжнародну арену. Дане явище має різні економічні наслідки, які 
детально розглядаються в літературі з міжнародної економіки. Однак економічна 
література часто недооцінює або випускає з уваги дуже важливий фактор, що 
значно впливає на економічну ефективність міжнародної діяльності, і в багатьох 
випадках є визначальним, а саме оподаткування.  

Саме оподаткування часто визначає остаточне рішення щодо інвестування 
грошових коштів до певної країни, визначає багато в чому інвестиційний клімат 
того чи іншого регіону. Тим більш важливе значення має фактор оподаткування 
при прийнятті рішень про інвестування коштів за межі національної економіки. 
Даний фактор є невід'ємним показником, що впливає на підсумковий показник 
інвестиційного клімату. Більш того, можна сказати, що стабільність податкової 
системи стоїть в одному ряду з такими чинниками, як політична і соціальна ста-
більність регіону.  
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Стабільна, доступна для всебічного аналізу і відносно проста у застосуванні 
система оподаткування сама по собі є досить сильним стимулом для здійснення 
інвестицій або для відмови від них. У той же час іноземні інвестори часто вкла-
дають гроші в країни, податкова система яких нестабільна і непередбачувана, 
проте і такі вкладення, як правило, не відбуваються без урахування фактора опо-
даткування. Більш імовірним є той факт, що інвестор попередньо вивчає подат-
кові наслідки ведення бізнесу в країні інвестування і лише після вибору 
найбільш вигідних з податкової точки зору схем інвестування вкладає гроші. 
Причому саме оподаткування найчастіше виявляється тим вирішальним факто-
ром, через який інвестор воліє той чи інший варіант інвестування, так чи інакше 
вибудовує структуру дочірніх компаній, вибирає материнські компанії для вкла-
дів у статутний капітал, або визначає ту компанію групи, яка буде безпосередньо 
займатися діяльністю в даному регіоні. Останнє положення особливо вірно як 
раз стосовно до країн з нестабільною податковою системою, в яких один лише 
фактор невигідних податкових наслідків може звести нанівець дохід від самих 
вигідних з комерційної точки зору інвестицій.  

З точки зору економічної ефективності мета будь-якої податкової системи 
полягає в її втіленні в "податково-нейтральному" наборі правил, які й не заохо-
чують, і не роблять найменш привабливим певний вид діяльності. Це означає, 
що в ідеалі з точки зору інвестицій нерезидентів податкова система повинна за-
лишатися в тіні, а всі рішення, що приймаються в області бізнесу щодо інвести-
цій, повинні бути зроблені з не залежних від оподаткування причин. Дана вимога 
до податкової системи має тим не менше враховувати її стимулюючий характер, 
а саме те, що може існувати певний набір пільг, спрямований на розвиток певних 
галузей економіки або видів діяльності в залежності від пріоритетів країни.  

Зниження оподаткування капіталу приваблює іноземний капітал і в той же 
самий час прискорює економічний розвиток. Ефект впливу оподаткування капі-
талу на міжнародний розподіл капіталу і на економічне зростання виявляється в 
його безперервному зростанні та міжнародній мобільності.  

Внутрішнє оподаткування капіталу впливає як на міжнародний розподіл ка-
піталу, так і на рівень економічного зростання, і прояв цих двох ефектів не обо-
в'язково має однаковий вплив. Країна може збільшити свою частку в 
міжнародному капіталі шляхом реформування системи оподаткування.  

Однак, в залежності від еластичності заощаджень населення до після-
податкових впливів, держава може зменшити рівень накопичення капіталу і еко-
номічний розвиток.  

Модель з недосконалою конкуренцією і великим обсягом міжгалузевої торгі-
влі є однією з тих, що широко застосовується і відповідною для проведення ана-
лізу впливу торговельної лібералізації на індустріальну конгломерацію, 
включаючи оподаткування міжнародно-мобільного капіталу.  

Головною ідеєю є те, що країна, яка стикається з міжнародним мобільним 
капіталом, не повинна використовувати податки на прибуток з капіталу, засно-
вані на походженні капіталу.  

Тобто країна, яка приймає міжнародний мобільний капітал, на основі якого 
виникають індустріальні конгломерати, може збільшувати власний добробут і 
ВВП на душу населення шляхом утримання податків на капітал не дивлячись на 
те, що капітал може переміщуватись безкоштовно між країнами.  

Таким чином, країна в змозі експлуатувати внутрішню інертність, створену 
силами місцевих конгломератів. 

Багато економістів задаються питанням, чому оподаткування капіталу до цих 
пір існує в інтегрованій і глобалізованій міжнародній економіці? 
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Досконала мобільність капіталу в поєднанні з фіксованим характером праці 
забезпечує зниження і перерозподіл світового доходу при оподаткуванні, засно-
ваному на підході походження капіталу.  

У звичайній економічній моделі, яка характеризується рівновагою, за сприя-
тливих обставин завжди існує країна, яка отримує вигоду від впровадження такої 
системи оподаткування.  

Країни, які мають у своєму розпорядженні людський капітал, який переви-
щує фінансовий, прагнуть до отримання прибутку від оподаткування капіталу. 

Історичний розвиток податкового тягаря з податку на прибуток у країнах 
ОЕСР показує його поступальний розвиток і перехід до альтернативних способів 
оподаткування.  

Аналіз систем оподаткування даних країн спростовує конкуренцію щодо 
зниження рівня оподаткування і гармонізації самої системи оподаткування.  

Країни ОЕСР і Європа в цілому використовують помірну гармонізацію від-
носно невеликих груп країн.  

Отже, питання щодо удосконалення механізму оподаткування капіталу в 
умовах глобалізації є актуальним і потребує детального дослідження, оскільки 
ефективна система оподаткування капіталу є запорукою забезпечення конкурен-
тоспроможності національної економіки на глобальному рівні. Існують різні 
підходи щодо формування механізму оподаткування капіталу, головною задачею 
є формування даного механізму задля збагачення та стійкого розвитку суверен-
ної та незалежної України. 

 

Гончар І.А, к.е.н., доцент кафедри обліку,  
аудиту і статистики УДУФМТ,  

Трубнік Т.Є., асистент кафедри статистики  
ДВНЗ «Київський національний економічний  

університет імені Вадима Гетьмана» 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  
ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ  

В УМОВАХ ПІСЛЯКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ 
Створення ефективної ринкової моделі економіки України поліформічного 

типу в першу чергу пов’язано з результативним функціонуванням інституційно- 
господарських одиниць. Сучасні умови вимагають від суб’єктів господарювання 
розробки та реалізації стратегічних заходів щодо збереження і нарощування кон-
курентних позицій та адаптації до кризи. Саме в умовах фінансово- економічної 
кризи загострюється проблема пошуку заходів, що спрямовані на активізацію 
конкурентного потенціалу та «післякризового прориву».  

Непередбаченість наслідків економічної трансформації ускладнює факт 
складних зовнішніх умов з боку світового ринку, невизначеності внутрішнього 
національного середовища та вимагає пристосування до окреслених чинників 
системи управлінських рішень. Невирішеним залишається питання формування 
механізму протидії зовнішнім кризовим явищам. Якщо аспект антикризового 
стратегічного внутрішнього менеджменту широко пропонується вітчизняними та 
зарубіжними вченими, то інструментарій по пристосуванню до зовнішньої кризи 
та мінімізації власних втрат тільки починає опановуватися. Тому виникає нага-
льна потреба, по-перше, в удосконаленні діагностики стану інституційно- госпо-
дарських одиниць у складі секторів будь-яких рівнів та моніторингу факторів 



Секція 2. Напрями та особливості інноваційно- 
інвестиційного гарантування економічної безпеки України 

 158

зовнішнього кризисного середовища. По-друге, у рекомендаціях теоретичного та 
методичного плану щодо адекватної стратегії і тактики господарювання з метою 
покращення ефективності використання власного потенціалу, результативності 
функціонування та зміцнення позиції на ринку. По-третє, комплекс антикризо-
вих заходів економічних систем в складі секторів повинен спрямовуватися та 
гармоніювати з державною стратегію розвитку та забезпечувати економічну 
безпеку країни.  

Взагалі, криза як явище, є одним із станів нормального розвитку економіки. 
У сучасних умовах сьогодення криза підведе риску під приватизацією та стиму-
лює заміну неефективного економічного суб'єкта на потужного конкурента, не-
результативної стратегії ведення бізнесу на дієвий механізм післякризового 
відновлення, забезпечить поступове реформування усіх ланок господарської 
системи, стимулює економічне зростання країни на новому витку розвитку. Ос-
новою трансформації економіки стають зміни у кожній з підсистем: галузевій 
(зміна ролі та значення окремих галузей економіки, реструктуризація), територі-
альній (оптимальне розміщення на території регіонів), інституційній (підвищен-
ня ефективності діяльності різних організаційно-правових форм 
господарювання) та секторній (максимальне використання переваг кожного сек-
тора). Така динаміка подій спонукає до пошуку та розробки нових підходів у 
оцінці результатів діяльності в умовах ринку. Нові вимоги повинні враховувати 
спрямованість на кінцевий результат, особливості зовнішнього та внутрішнього 
середовища, оптимальне використання ресурсів, збільшення прибутку, тобто 
орієнтуватися на результативний підхід. Саме орієнтація на критерій результати-
вності як за якістю функціонування, так і управління дозволяє зробити 
об’єктивні висновки щодо успішності або невдалості діяльності інституційно-
господарських одиниць.  

Результативність – є поняттям менеджменту, тобто це категорія управлінсь-
кого плану, що дозволяє оцінити системи менеджменту якості та якість управ-
ління бізнес-процесами. Нами пропонується змінити спрямованість категорії 
результативності з суто управлінського терміну в інструмент економіко-
статистичних досліджень та дієвий критерій економічної безпеки та економічно-
го зростання. Такий підхід дозволяє діагностувати всі аспекти результативності з 
позицій потенціалу ресурсів, отриманих результатів, ефективності діяльності, 
потенціалу змін функціонування, дати всебічну характеристику секторності еко-
номіки, розробити та реалізувати для кожного сегменту ринку власні шляхи по-
кращення результативності.  

Комплексний узагальнюючий показник результативності функціонування 
свідчить про якість досягнутих результатів відповідно до визначеної мети з мак-
симальним використанням наявного потенціалу. Математично він може прийма-
ти позитивні та від'ємні значення, тобто градація показника дозволяє робити 
висновки про напрям результативності. Позитивне значення вказує на те, що 
зміни, які відбуваються, здійснюються у напрямку створення сприятливих умов 
для покращення результату у кількісному та якісному виразі. Негативне значен-
ня, навпаки, свідчить про формування механізмів, що не сприяють економічному 
зростанню, гальмують процеси інтенсивного розширеного відтворення. Катего-
рія результативності у зв’язку з подальшим розвитком економічної думки набу-
ває значення як самостійний об’єкт вивчення, що відокремився від теорії 
ефективності та може зайняти відповідне місце у теорії економіки якості.  

Першочерговим завданням політики поліпшення результативності функціо-
нування секторів в умовах виходу з кризи є: 
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– стимулювання процесів реформування господарських одиниць, їх струк-
турної перебудови, впровадження сучасних методів управління з метою 
підвищення ефективності діяльності; 

– реалізація державних і приватних інноваційних та інвестиційних про-
грам з метою підвищення активності формування високотехнологічного 
сектора економіки з залученням нових інформаційних систем; 

– оптимізація державного і ринкового секторів з метою підтримки соціа-
льно-економічних пропорцій на ринку та подальшого розвитку конкуре-
нтного середовища; 

– забезпечення умов для посилення сегменту ринкової інфраструктури, що 
обслуговує всі сектори економіки у будь-якому розрізі (галузевому, регі-
ональному, інституційному);  

– сприяння збільшенню питомої ваги галузей третинного (сектора послуг) 
та четвертинного (інформаційної сфери) секторів економіки з метою пе-
реходу постіндустріального економічного розвитку на якісно новий рі-
вень; 

– орієнтування на домінування п’ятого та шостого технологічних укладів;  
– стимулювання національного підприємництва до світових стандартів та 

вимог у зв’язку з посиленням глобальних світових процесів інтеграції. 
Вирішення проблеми оптимізації якісних та кількісних пропорцій між рин-

ковим та державним секторами економіки, що визначається раціональністю 
структури за формами власності та організаційно-правовими формами господа-
рювання повинно базуватися на цільових орієнтирах держави. Саме постійний 
моніторинг за результатами функціонування цих двох секторів, їх вплив на зага-
льноекономічні показники, оцінювання ступеня відхилення реальних показників 
від прогнозних, запобігання розвитку негативних сценаріїв у можливому пере-
розподілі власності дозволить сформувати ефективного власника, що і є голо-
вною метою створення високоефективної соціально орієнтованої ринкової 
економіки поліформічного типу .  

Основними пропозиціями задля корегування стратегії розвитку регіону у ре-
зультативному напряму є, по-перше, надання прогресивної технологічної та га-
лузевої структури господарству певної території при раціональному збереженні 
галузей спеціалізації; пріоритетності у розвитку наукоємних галузей. По-друге, 
підвищення рівня комплексності розвитку регіонального господарства та його 
здатності до розширеного відтворення. Третім кроком є покращення параметрів 
демографічної сфери та рівня життя населення. Наступним – поліпшення рівня 
використання ресурсного потенціалу з паралельним якісним розвитком атрибу-
тів ринку – його інфраструктури, малого підприємництва, цивілізованої конку-
ренції, поліформізму власності та його реалізації, вільного ціноутворення, 
механізмів фінансово-кредитної та податкової системи. 

Відтворювальна структура у розрізі інституційних секторів економіки (згідно 
стандарту СНР- 93) та на макрорівні повинно наближатися до критерію оптима-
льності між окремими стадіями відтворення, його елементами та підрозділами. 

При корегуванні стратегії та пріоритетних напрямів розвитку галузевих, те-
риторіальних, інституційних комплексів треба враховувати особливості природ-
них та соціально-економічних умов, кон’юнктуру національного та міжнародних 
ринків, пріоритети державних програм щодо регіональної та секторної структур-
ної перебудови.  

Будемо сподіватися, що теперішня криза не буде мати тривалий вплив на 
економіку України та економічні резиденти знайдуть внутрішні резерви по по-
доланню її наслідків. Вона також стане економічним, соціальним, виробничим 
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поштовхом для післякризового зростання та відкриє нові можливості для пере-
ходу на новий якісний щабель результативності. 

Основним гаслом однієї з останніх підсумкових доповідей Національного ін-
ституту стратегічних досліджень «Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки 
суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку « про стан українсь-
кої економіки стало: «Антикризова політика має будуватися за принципом: не 
«стабілізація, а потім зростання», а «стабілізація – через зростання». Слід зазна-
чити, що наша країна має позитивний потенціал для здійснення політики у цьому 
напряму, що створить підґрунтя для розвитку новітньої моделі економічного 
розвитку України і для забезпечення результативності всього господарського 
комплексу та його окремих складових.  

Литвинчук А.О., студент УДУФМТ,  
науковий керівник: доц., к.е.н. Шиндирук І.П. 

ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРЕВЕНЦІЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 
Превентивність економічних загроз – ключове завдання в розбудові добробу-

ту будь-якої країни. Нинішні соціально-економічні процеси у своїй динаміці 
радикально актуалізували проблему національних наукових досліджень як фак-
тора стабільних позицій країни у світовому співтоваристві, успішного реагуван-
ня на різноманітні цивілізаційні потреби. Характерною ознакою сучасної науки є 
її інноваційність – здатність до оновлення, відкритість новому на основі викори-
стання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Минулий досвід ряду 
країн – Фінляндії, Данії, Кореї – свідчить, що реформи, спрямовані на розвиток 
інноваційної сфери, суттєво підсилюють економічний потенціал навіть в умовах 
кризи. У кризі важливо шукати не лише негативні наслідки, вона може спричи-
нити ліквідацію застарілих, неефективних систем. 

Нинішня криза, яка вразила світову фінансову систему показала, що еконо-
міка США не витримала ролі світового лідера, який диктує свої правила іншим 
країнам. У США явно не вистачає сил, щоб підтримувати стару систему з регу-
лювання світової економіки. Як наслідок, на зміну Бреттон-Вудській системі, 
заснованій на доларі й фондових індексах, багато в чому спекулятивних і розду-
тих, повинна прийти нова система валютного регулювання. Основою цієї систе-
ми має стати забезпеченість валют не стільки біржовими індексами, скільки 
реальним виробництвом та ресурсною забезпеченістю. 

З середини 2007 року світова економіка увійшла до чергової циклічної стадії 
глобальної кризи. Те, про що у своїх працях писали К. Маркс, Н. Кондратьєв, 
К.Жугляр і Дж. Кітчин, було вже зрозуміло з 2005 року. Саме тоді почали актив-
но проявлятися перші ознаки передкризової ситуації. 

Іпотечна криза, з якої почалася світова, показала, що навіть нерухомість не 
може слугувати надійним забезпеченням вкладень. За два перші тижні кризи 
перестали існувати «Lehman Brothers» та «Merrill Lynch», два найбільші фінан-
сові заклади США. 

Як наслідок, з’явилися пропозиції щодо заміни Бреттон-Вудської системи 
валютного регулювання введенням корзини валют, до складу якої увійдуть: до-
лар, євро, юань, ієна, російський рубль, можливо, індійська рупія, бразильський 
реал й одна з валют арабського світу. Гарантами стійкості даної валютної корзи-
ни будуть не тільки країни, що мають міцну економіку, але й власники природ-
них ресурсів. До цих гарантів можуть бути віднесені США, Євросоюз, Китай, 
Росія, Індія, можливо Бразилія, ЮАР, країни Перської затоки. Подібна корзина 



Секція 2. Напрями та особливості інноваційно- 
інвестиційного гарантування економічної безпеки України 

 161

валют забезпечить мінімум 70% потреб світової економіки, а не 25%, які нині 
забезпечує долар. 

Окремим моментом є те, що Україна вже вичерпала резерви екстенсивного 
економічного зростання за рахунок збільшення обсягів виробництва та експорту 
ресурсів, тому необхідно врегулювати проблеми, що стримують розвиток інно-
ваційної діяльності. Тільки так можна забезпечити гідне майбутнє нашій державі 
та прийдешнім поколінням, а Україна не скотиться на узбіччя цивілізації. 

Інноваційно-активним країнам необхідно посилювати рівень координації між 
собою. Корисним прикладом є створення Європейської дослідницької зони 
(ERA). На такі інститути лягає відповідальність за успішне проведення наукових 
досліджень та реалізацію інновацій, що матимуть вплив на життя сотень тисяч 
людей. 

У рамках Європейського Союзу прийнято орієнтир для визначення обсягів 
фінансування розвитку інноваційної складової, яка 2010 року повинен становити 
не менше 3% від національного ВВП. Слід зазначити, що це надскладне завдання 
навіть для країн ЄС, оскільки у 2006 році середній показник фінансування для 
ЄС становив 1,7% ВВП. 

Для України у 2007 році рівень фінансування у сфері інновацій становив ли-
ше 0,85% від ВВП, і це свідчить про необхідність формування нових підходів до 
розвитку «розумної» економіки. 

Правові, економічні й організаційні основи формування та реалізації іннова-
ційної діяльності в Україні визначає Закон України "Про пріоритетні напрями 
інноваційної діяльності в Україні" (16 січня 2003 року, №433-ІV, остання редак-
ція від 14.07.2009). Його основною метою є створення правової бази для концен-
трації ресурсів держави на провідних напрямах науково-технічного оновлення 
виробництва та сфери послуг у країні, забезпечення внутрішнього ринку конку-
рентною наукомісткою продукцією та вихід із нею на світові ринки. 

На державному рівні розвиток інноваційної діяльності підтримувався пере-
важно у двох напрямах: шляхом формування різноманітних фінансових механіз-
мів – фондів, у тому числі венчурних і позабюджетних, а також через 
співфінансування інноваційної інфраструктури, такої як технопарки, інновацій-
ні-технологічні центри, інкубатори. У теперішній час планується також форму-
вання кількох особливих економічних (техніко-впроваджувальних) зон. 

Більшість зі створених фондів і об’єктів інфраструктури спрямована на під-
тримку малого інноваційного бізнесу. Незважаючи на досить значне число 
об’єктів новітньої структури, що існують номінально, їхня фактична ефектив-
ність невисока, а число малих інноваційних підприємств у країні не зростає. У 
середньому оцінки показують, що працюючими можна вважати близько 10% 
об’єктів інфраструктури, що значаться як інноваційні.  

Держава практично не заохочує промисловість до фінансування досліджень і 
розробок і не стимулює інноваційну діяльність на підприємствах. Непряме регу-
лювання не розвинуте, а податкові пільги призначенні тільки науковим організа-
ціям незалежно від напряму і результатів їхньої роботи. Тому актуальною 
залишається проблема несприйняття промисловістю нових розробок учених. 

В Україні інноваційному менеджменту приділяється явно недостатньо уваги. 
Жоден нормативний акт сповна на практиці не діє. Закони залишаються лише 
переліком загальних норм і дефініцій на папері, оскільки найважливіші статті 
щодо стимулювання інноваційних проектів було спочатку призупинено, а потім 
узагалі виключено. Наприклад, у Законі "Про інноваційну діяльність" є розділ 
про її фінансову підтримку, який визначає чотири інструменти надання держа-
вою допомоги інноваторам, а на практиці використовується значно менше. 
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Щодо інноваційних структур в Україні, то найбільші успіхи в інноваційній 
сфері сьогодні пов’язані з нашими технопарками, які створені, в основному, на 
базі провідних академічних інститутів. На сьогодні це майже єдина структура, 
що здійснює впровадження науково-технологічних здобутків у виробництво. 
Хоча останнім часом з’явилися певні проблеми, пов’язані зі скасуванням подат-
кових та митних пільг, сьогодні технопарки вже відновлюють свою діяльність і 
найближчим часом вийдуть на попередній рівень динамічного розвитку. 

Інноваційному шляху розвитку економіки України немає альтернативи. Го-
ловним результатом розвитку науки та високотехнологічних галузей у ХХ сто-
літті стало формування в економіках провідних країн світу нового механізму 
саморозвитку – національних інноваційних систем, у рамках яких зароджуються 
й реалізовуються інновації. Попри національні відмінності, загальною рисою 
всіх без винятку національних інноваційних систем є лідерство в забезпеченні 
трьох пріоритетів розвитку: науки, освіти та наукоємного виробництва. 

Державою визначено стратегічні (розвиток інноваційної культури суспільст-
ва; охорона і оздоровлення людини та довкілля; розробка нових та відновлюва-
льних джерел енергії, новітніх ресурсозберігаючих технологій тощо) [1, ст. 7] і 
середньострокові напрями інноваційної діяльності (інтеграція національної осві-
ти у світовий освітній простір; збереження та розвиток науково-педагогічних 
шкіл; розробка інноваційних технологій навчання; реформування мережі навча-
льних закладів, їх інтеграція шляхом створення системи навчально-науково-
виробничих комплексів тощо) [1, ст. 8]. 

На сьогодні в Україні потрібно подолати такі загрози інноваційній безпеці 
України: недостатній рівень фінансування науково-технічних робіт, слабкий 
розвиток інфраструктури трансферу технологій, зниження рівня "інтелектуаліза-
ції" експорту і зростання імпортозалежності країни від наукомістких товарів, 
незадовільне інформаційне забезпечення інноваційної сфери, недосконалість 
податкової системи та відсутність державної підтримки, повільний розвиток 
ефективних форм інноваційної діяльності. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА НЕОБХІДНІСТЬ  
ЇЇ ІННОВАЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ 

Розвиток науково-технічного процесу (НТП), що особливо прогресував 
останніми роками, спричинив нову хвилю інвестування в підприємства, установи 
та об'єднання, які займаються розробкою нових технологій, методів виробництва 
чи навчання і пошуком нових шляхів діяльності та вдосконалення наявних. Цей 
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процес пов'язаний з такою сферою економічної діяльності, як інновації та їх рол-
лю в залученні іноземних інвестицій у національну економіку.  

Інноваційний розвиток вимагає необхідного інвестування, в той час як сти-
мулювання інвестиційної діяльності має розглядатися в контексті загального 
інноваційного вектора стратегічного розвитку держави.  

Інноваційно-інвестиційна політика держави повинна бути спрямована на за-
безпечення зростання обсягів капіталовкладень у сферу впровадження іннова-
ційних технологій.  

Характерною особливістю здійснення інновацій або інноваційного процесу є 
насамперед його ризиковий характер. За деякими розрахунками, ймовірність 
втілення нової ідеї в новому продукті досягає лише 8,7 %. Згідно з іншими дани-
ми, комерційний успіх будь-якого нововведення становить близько 10%, що 
змушує потенційного інвестора обережно ставитись до запропонованих йому 
об'єктів вкладення коштів.  

Держава, використовуючи певні механізми, має забезпечити умови для фор-
мування та стимулювання розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності насам-
перед через створення позитивного інвестиційного клімату внаслідок 
поліпшення загального міжнародного іміджу країни.  

Вплив держави має здійснюватися шляхом застосування системи організа-
ційно-інформаційних заходів та фінансової підтримки, а саме розробки нормати-
вно-правової бази інноваційно-інвестиційної діяльності; розробки стратегічної 
програми розвитку; визначення оптимального рівня частки державної власності; 
формування реальних джерел фінансування науки, освіти та інших. 

Важливим механізмом забезпечення інноваційно спрямованої промислової 
політики є визначення пріоритетів стратегічного розвитку країни, які повинні 
врахувати загальне підвищення рівня науки, техніки, виробництва. Визначення 
пріоритетів – це лише початок, оскільки ще більш важливим є розробка програм, 
які забезпечать їх реалізацію і передбачатимуть відповідне фінансування.  

Оцінюючи фінансовий потенціал держави щодо забезпечення розвитку еко-
номіки та впровадження інновацій у виробництво, слід констатувати, що в Укра-
їні існує протиріччя між можливостями та необхідністю здійснення інновацій як 
на рівні окремих підприємств, так і держави.  

Як джерело фінансування Державного бюджету України (в тому числі фінан-
сування дефіциту) використовуються надходження від приватизації державного 
майна. Питома вага цих находжень з урахуванням усіх доходів складає дещо 
більше 4%. У зв'язку з проголошенням в Україні курсу на розвиток інноваційної 
економіки передбачалось не менше 25% коштів, отриманих від приватизації 
державного майна направляти на інноваційне інвестування казенних підпри-
ємств, у яких частка державної власності сягає 50%, однак реально ці кошти не 
йдуть за цільовим призначенням, а покривають дефіцит бюджету. Отже, найбі-
льшою стратегічною помилкою держави можна вважати те, що кошти, отримані 
від приватизації, спрямовувались не на фінансування розвитку інноваційних 
проектів або формування конкурентоспроможних виробництв, а використовува-
лись для покриття дефіциту державного бюджету, тобто фактично проїдались 
соціальною сферою. Отже, приватизація промислових підприємств завершуєть-
ся. Враховуючи той факт, що майна у власності держави залишається все менше, 
а ефективно зростаючих інноваційних напрямів розвитку економіки не створено, 
виникає логічне запитання після продажу і проїдання власності промислових 
підприємств держава планує таким же чином приватизувати та проїсти землю, а 
що будемо проїдати далі.  

Зміна форми власності призвела до того, що держава не має того обсягу фі-
нансових ресурсів, за допомогою якого могла б реалізовувати інноваційні цілі.  
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Реалізація завдань державної інноваційно-інвестиційної політики на практиці 
залежить перш за все від чіткості та зрозумілості її принципів. Обґрунтуємо 
принципи ефективної інноваційно-інвестиційної політики держави.  

1. Принцип системності – передбачає розробку і забезпечення реалізації 
механізмів активізації одночасно інноваційної та інвестиційної діяльнос-
ті.  

2. Принцип наступності – активізація інноваційної та інвестиційної діяль-
ності повинна відбуватись з урахуванням перспектив розвитку галузевої 
структури економіки.  

3. Принцип ефективності – регламентує необхідність здійснення заходів 
державної підтримки підприємницьких структур лише за умови досяг-
нення позитивного економічного ефекту.  

4. Принцип пріоритетності – передбачає ранжування інноваційних проектів 
за критерієм перспективності та прибутковості при включенні їх до про-
грам державної фінансової підтримки.  

5. Принцип наукової обґрунтованості – формування інноваційно-
інестиційної системи є процесом довготривалим, а відтак будь-які захо-
ди, що реалізує держава, повинні бути науково обґрунтованими та про-
рахованими на перспективу.  

6. Принцип інтеґрованості – передбачає визначення та виробництво тих ін-
новаційних продуктів, з якими є ймовірність освоєння якщо не ринків, то 
ніш збуту, де є мінімальна конкуренція і відносно високий потенціал ві-
тчизняного інноваційно-інвестиційного комплексу.  

Відомо багато позитивних прикладів вкладення коштів іноземними і вітчиз-
няними інвесторами в українські підприємства. Однак процес інвестування сьо-
годні, на нашу думку, ще не можна назвати таким, який здатен відчутно 
вплинути на економічний клімат у державі.  

На українському ринку інвестицій вкладники сьогодні керуються насамперед 
міркуваннями отримання найбільшого прибутку і найшвидшої віддачі від вкла-
дених коштів. В останні роки скоротилася питома вага інвестицій в машинобу-
дування, деревообробну, целюлозно-паперову промисловості. Однак зросли 
інвестиції в такі галузі, як харчова індустрія, фінанси і страхування, в сферу ко-
мерційної діяльності по забезпеченню функціонування ринку (інформаційні, 
консультаційні послуги тощо). Безпосередньо сфера малого і середнього бізнесу, 
що дає швидкий оборот і яка не вимагає значних оборотних коштів, стала більш 
привабливою як для зовнішнього, так і для внутрішнього інвестора.  

В сьогоднішніх умовах інноваційно-інвестиційна політика держави повинна 
бути спрямована на поступове формування дієздатного інноваційно-
інвестиційного комплексу, розширення його меж на все більше число галузей гос-
подарства України. Складність реалізації інноваційно-інвестиційної політики дер-
жави полягає в тому, що швидких та узгоджених змін потребують фактично усі 
механізми державного управління інноваційно-інвестиційним комплексом. Важли-
вість формування та реалізації механізмів державної інноваційно-інвестиційної 
політики зумовлюється посиленням інтеґраційних інтересів України.  

Висновок один – рівень втручання держави в підприємницьку діяльність по-
трібно обмежити, а можливість “неофіційного” впливу зробити взагалі неприпу-
стимою. Лише розумна та зважена лібералізація підприємницького середовища, 
комплексна регуляторна політика держави можуть привести до притоку нових, 
як зовнішніх, так і внутрішніх інвестицій, зростання рівня господарської діяль-
ності, збільшення кількості підприємств та створення нових робочих місць, а 
відтак і до поліпшення загального добробуту як окремих регіонів, так і України в 
цілому. 
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ЛОГІСТИКА МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЙ З ГУМАНІТАРНОЇ  
ДОПОМОГИ ЯК ЧИННИК ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

Світова економіка стає все більш інтегрованою. Зростає міжнародний обмін 
товарами та послугами, рух фінансів. Збільшується кількість людей, що зміню-
ють місце проживання. Проте навіть за умови зростання світової економіки бага-
то країн не в змозі матеріально забезпечити власний розвиток. Таку можливість 
їм надає міжнародна допомога розвиткові, запорукою якого є співробітництво 
між країнами, що потребують допомоги (а це передусім країни, що розвивають-
ся) та країнами, які надають допомогу (країни-донори). Після того як у 2005 р. 
рівень міжнародної допомоги розвиткові (МДР) піднявся до рекордного показ-
ника в $ 107 млрд., у 2006 р. він знизився до $ 105 млрд. Обсяг МДР різко зріс у 
2005 р. завдяки виконанню країнами-донорами своїх обіцянок, даних у 2002 р. на 
Міжнародній конференції ООН з питань фінансування розвитку в м. Монтеррей 
(Мексика) і підтверджених у 2005 р. на зустрічі «великої вісімки» у Гленгілсі 
(Шотландія). Існують різні форми МДР згідно з різними цілями її надавання: 
фінансова допомога спрямована на полегшення боргового тягаря; технологічне 
співробітництво; підготовка спеціалістів у країнах-донорах; програми та проекти 
розвитку; управлінський консалтинг тощо. Серед них важливе місце належить 
міжнародній гуманітарній допомозі, яка має метою, насамперед, подолання нас-
лідків надзвичайних ситуацій та катастроф. Допомога не є єдиним джерелом 
фінансування розвитку і для багатьох країн вона не є найважливішим джерелом 
фінансування, оскільки дедалі більшу роль відіграють грошові перекази і прива-
тні інвестиції. Проте найбідніші країни, особливо в Субсахарській Африці, все 
ще потребують значного збільшення міжнародної допомоги для досягнення мети 
свого розвитку та вирішення поточних проблем. 

Своєю чергою однією з форм міжнародної гуманітарної допомоги є продово-
льча допомога, суть якої полягає в передачі продовольчих ресурсів на умовах 
пільгових кредитів або дарів. Із середини ХХ ст. вона стала одним із елементів 
світової продовольчої безпеки. Обсяги продовольчої допомоги зросли з 1970-х 
рр. до початку ХХІ ст. з 80 до 150 млн. т зерна, що становить 10 % його світово-
го виробництва. Питання про продовольчу допомогу вперше було поставлене на 
Всесвітній конференції, присвяченій продовольчій проблемі, яка відбувалася в 
Римі в 1971 р. Головні поставки міжнародної продовольчої допомоги направлені 
в країни на південь від Сахари, на які припадає 70 % її загального обсягу. Серед 
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інших країн третього світу найбільшу продовольчу допомогу отримують Єгипет, 
Йорданія, Марокко, Туніс, Індія, Індонезія, Пакистан, Сальвадор, Гватемала, 
Нікарагуа, Гаїті, Гондурас, Перу, Ямайка. Продовольча проблема в країнах, що 
розвиваються, займає важливе місце в діяльності міжнародних організацій, таких 
як ФАО, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд, Всесвітня продовольча 
рада, Програма розвитку ООН та ін. Вони стежать за продовольчим станом у 
світі та організовують допомогу країнам, які її потребують. Найбільшу увагу 
проблемі світової продовольчої безпеки приділяє ФАО, яка, крім збору і аналізу 
інформації, координує міжнародну продовольчу допомогу. 

Серед країн світу головним постачальником міжнародної продовольчої до-
помоги є США, які протягом багатьох років здійснювали цю шляхетну місію. 
Але нині частка США в міжнародній продовольчій допомозі зменшується: з 95 
% у середині 1960-х рр. до 40 % нині. З 1980-х рр. у міжнародній продовольчій 
допомозі країнам, що розвиваються, зросла роль країн Західної Європи (насам-
перед, ЄС). Сьогодні більша частина їхньої допомоги (зерно, цукор, порошкове 
молоко) направляється до найменш розвинених країн Африки. Крім того, ЄС 
виділяє значні фінансові ресурси для розвитку сільського господарства цих кра-
їн. Велике значення та значні обсяги міжнародної гуманітарної, зокрема, продо-
вольчої допомоги ставлять на порядок денний питання її ефективної логістичної 
організації, без чого ця допомога не надійде в повному обсязі до країн, що її кон-
че потребують. Літературні джерела та публікації з теми статті є нечисленними і 
в основному торкаються загальної постановки питання про міжнародну гумані-
тарну, зокрема, продовольчу допомогу [1, С.159; 2, С.86]. На логістичний аспект 
проблеми вказується в [3, С.565], проте детальної розробки не наводиться. В 
плані міжнародної логістики така тема включена автором у навчально-
методичний комплекс з цієї дисципліни (вперше в Україні) [4]. 

Організація логістики в неприбуткових видах діяльності істотно відрізняєть-
ся від логістики комерційних фірм. Це відноситься і до логістичного забезпечен-
ня операцій з надання гуманітарної допомоги країнам з голодуючим населенням 
які, приміром, нещодавно проводилися в Сомалі та Боснії, а раніше (в 1980-х рр.) 
– в Ефіопії. Логістика в наданні міжнародної гуманітарної допомоги голодуючо-
му населенню певних країн є унікальною з трьох причин. По-перше, центральну 
роль у подібних операціях відіграє політична ситуація в світі, відповідних регіо-
нах та країнах. По-друге, якщо голод і виникає у будь-якому регіоні земної кулі, 
то частіше за все – у слаборозвинених країнах, які зазвичай не мають адекватної 
інфраструктури і тому багато їхніх районів відрізані від основних транспортних 
магістралей. По-третє, споживачі готової продукції ніяк не пов’язані ні з поста-
чальниками гуманітарної допомоги, ні з перевізниками. Як же ці три причини 
впливають на управління логістикою в операціях з надання міжнародної гумані-
тарної допомоги голодуючому населенню в конкретних країнах?  

З політичної точки зору міжнародні програми з надання допомоги голодую-
чим представляють собою певне втручання у внутрішні справи держави. При 
втіленні таких програм в життя результатом може стати шкода або користь. Так, 
розподіл продуктів харчування може порушити існуюче сільське господарство, 
затримати його розвиток і відстрочити момент настання самозабезпечення за 
рахунок власних продуктів харчування. Крім того, однією з причин голоду може 
бути війна чи політичні заворушення, і ті, хто докладають зусиль до ліквідації 
голоду, мусять проявляти надзвичайну обережність, щоб не потрапити в епі-
центр подій. Часто спроби надати допомогу голодуючим проходять під пильною 
увагою світової громадськості, і тоді з усіх кінців земної кулі чути суперечливі 
висловлювання, що потрібно і що не потрібно робити в даній ситуації. У бага-
тьох випадках відсутня необхідна узгодженість рішень та дій керівництва. При 
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цьому місцеві уряди прагнуть не надавати допомогу групам людей, що не згодні 
з політикою керівництва. Нерідко деякі уряди використовують голод як політич-
ний інструмент і можуть наказувати військам перехоплювати вантажі з продук-
тами харчування. Відповідно особи, що керують наданням гуманітарної 
допомоги, часто можуть отримувати суперечливі накази.  

Організації з надання міжнародної гуманітарної допомоги, як вище зазнача-
лося, зазвичай виступають під егідою Організації Об'єднаних Націй чи урядів 
країн, але можуть бути і приватними добровільними організаціями, часто пов'я-
заними з релігійними групами. Деякі організації входять в положення країни і 
надають допомогу протягом декількох років, інші – надають одноразову надзви-
чайну допомогу.  

З точки зору загального управління, особи, що керують операцією з надання 
міжнародної продовольчої допомоги, повинні бути політично нейтральними, а 
службовці середньої та нижньої ланки повинні мати справу тільки з доставкою 
продуктів голодуючим. Фактичне переміщення та розподіл продуктів харчуван-
ня часто здійснюється військовим або напіввійськовим способом. Зазвичай для 
цієї мети використовують армійські вантажівки, які краще захищені від грабіж-
ників і є зручними для надання продовольчої та іншої допомоги на довгому шля-
ху її доставки в регіони.  

Тепер залишається з'ясувати: «Хто споживач?». При наданні гуманітарної 
допомоги головною дійовою особою виступає спонсор, а голодуюче населення – 
це третя сторона, яка майже не має права голосу у всьому процесі. Перш ніж 
надавати допомогу жертві, організація, що надає допомогу, повинна задовольни-
ти вимоги спонсора і, якщо цілі голодуючих і спонсора не збігаються, то тим, хто 
надає допомогу, буде дуже важко служити обом. Спонсори виділяють гроші, і 
спонсори визначають мету допомоги. Часто благодійні організації виступають в 
ролі спонсорів і знають, як зробити так, щоб зібрані кошти та придбане на них 
продовольство без втрат досягли регіонів, які потребують допомоги, оскільки 
усвідомлюють цінність громадської думки. У минулі десять років ці організації 
та їхніх донорів дуже турбували історії про значні втрати матеріальних запасів 
під час надання допомоги, тому вони посилили контроль, що призвело до збіль-
шення кількості продуктів, що досягають пункту призначення.  
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ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СВІТУ 
Сучасний етап функціонування світового господарства характеризується тіс-

ним взаємозв’язком, взаємопереплетенням всіх сфер економічного життя країн 
світу як в рамках окремого суспільства, так і в загальнопланетарному масштабі. 
Це дозволяє говорити про поступове охоплення процесами глобалізації всіх еле-
ментів та рівнів функціонування світового ринку. В даному аспекті глобалізацію 
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можна розглядати як сукупність явищ, підходів, заходів, методів перетворення 
окремих ринків та країн в цілісну економічну, соціальну, політичну систему, 
ефективне функціонування якої може бути забезпечене лише за умов визначення 
та узгодження спільних інтересів держав світу у відповідності з загальними нор-
мами, правилами, пріоритетами світового розвитку. Важливе значення в цьому 
аспекті має також дотримання економічної безпеки, тобто стану національної 
економіки, за якого забезпечуються захист національних інтересів, стійкість до 
внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність до розвитку та захищеність життєво 
важливих інтересів людей, суспільства, держави. У системі економічної безпеки 
визначальну роль відіграють національні економічні інтереси, їх пріоритети. Для 
визначення національних економічних інтересів необхідним є аналіз поточного 
стану економіки та виявлення тенденцій розвитку; моделювання і прогнозування 
соціально-економічного розвитку; корегування заходів державного регулювання 
з метою досягнення бажаних цілей.  

Національні економічні інтереси об'єднують економічні інтереси різних соці-
ально-економічних груп населення, регіонів, держави в цілому. В загальному 
вигляді вони зводяться до намагання кожної країни забезпечити високий життє-
вий рівень населення, стійке економічне зростання, якість життя, що відповідає 
стандартам високорозвинених країн. Вирішення цього завдання потребує знач-
них зусиль з боку окремих держав. Ефективна реалізація економічних інтересів 
стає можливою за умов використання кожною країною досягнень науково-
технічної революції і переваг міжнародного поділу праці, залучення до розвитку 
економіки як національних ресурсів, так і міжнародних інвестицій, знань і досві-
ду, формування національного ринку як складової глобального ринку, проведен-
ня послідовної та виваженої економічної політики, що відповідає національним 
інтересам. 

Під національними економічними інтересами слід розуміти сукупність 
об’єктивних економічних потреб незалежної країни, задоволення яких забезпе-
чує ефективне функціонування та сталий розвиток її економічної системи, а че-
рез неї й економіки. Економічні інтереси в цьому випадку виступають 
об'єктивним виразом функціонування економічної сфери країни. Йдеться, в пер-
шу чергу, про їх пріоритетність як складової системної сукупності національних 
інтересів.  

Ефективна реалізація економічних інтересів країн світової спільноти стає 
можливою, насамперед, за умов виваженого використання переваг інноваційного 
розвитку світового господарства та сукупного інноваційного досвіду країн світу. 
Серед основних передумов динамічного розвитку інноваційних умов господарю-
вання доцільно виділити наступні: інтернаціоналізація світової економіки, роз-
ширення виробничої активності компаній різних країн світового співтовариства, 
що вимагає пошуку та впровадження нових інноваційних методів організації та 
управління їх діяльності на глобальному ринку; технологічний розвиток суспіль-
ства, удосконалення форм та методів міжнародної торгівлі товарами, що має 
супроводжуватись наданням нових видів високотехнологічних послуг; інтенсив-
ний розвиток наукового потенціалу держав світу, що супроводжується появою 
нових напрямів, відкриттів, винаходів. Все це сприяє появі новітніх форм пере-
дачі, накопичення та реалізації інформації, знань, досвіду, що є неможливим без 
тісної взаємодії зі сферою інноваційних послуг. 

На основі комп’ютеризації, інформаційних технологій, нових засобів комуні-
кації на світовому ринку виникає ряд нових послуг. Важлива роль у розвитку цієї 
сфери належить також зняттю великої кількості технічних бар’єрів в передачі 
багатьох послуг на відстань, лібералізація зовнішньоекономічних операцій. Сьо-
годні в умовах розвитку науково-технічної революції, появи нових форм, методів 
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та інструментів управління функціонуванням світового ринку важливого значен-
ня набуває сфера інноваційних послуг. На макрорівні провідна роль у викорис-
танні інноваційних моделей господарювання належить державі, її спроможності 
щодо підтримки нововведень в різних сферах економіки, сприяння розвитку 
основних сегментів інноваційного ринку. На рівні окремих підприємств викори-
стання інноваційних переваг здійснюється через розширення пропозиції послуг, 
що володіють інноваційними ознаками, розвиток конкурентних відносин, що 
сприяє оптимізації діяльності, пошуку високотехнологічних рішень. Згідно до-
сліджень консалтингової компанії Boston Consulting Group (BCG) перелік прові-
дних світових компаній – лідерів інновацій виглядає таким чином: Apple, Google, 
Toyota Motor, General Electriс, Microsoft, Procter and Gamble, ЗМ, Walt Disney, 
IBM, Sony. Далі йдуть такі компанії, як: Wal- Mart Stores, Honda Motor, Nokia, 
Starbucks, Target, BMW, Samsung Electronics, Virgin Group, Intel, Amazon, Boeing, 
Dell, Genentech, eBay, Cisco Systems. 

Слід відмітити, що сьогодні країни світу вступають на шлях все більшої від-
критості в сфері як економічних, так і політичних, культурних, технологічних, 
інформаційних відносин, що є передумовою переплетення національних еконо-
мік країн світу. Зокрема, вирішення задач технологічного розвитку примушує 
держави об’єднувати свої зусилля в загальний процес, в рамках якого їх взаємо-
дія і взаємовплив стають неминучими. Серед технічних аспектів переходу до 
глобалізації слід виділити розвиток ринку телекомунікаційних послуг, зростання 
швидкості передачі інформації, поява нових рішень в галузі електронно-
обчислювальної техніки.  

Малюженко М.В., к.т.н., УДУФМТ  

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ НАСЛІДКІВ  
ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В СОТ 

Будь-які інтеграційні процеси для окремої держави завжди пов’язані з питан-
нями її суверенітету і національної безпеки. Приєднання до СОТ має свої особ-
ливості, оскільки ця міжнародна організація не має жорстких стандартів свого 
членства і умови прийняття будь-якої держави у цю структуру визначаються в 
процесі виключно двосторонніх переговорів. Характер цих умов у подальшому 
значною мірою буде впливати на економічну безпеку окремої держави члена 
СОТ. Необхідність прийняття управлінських рішень в умовах невизначених да-
них приводить до неоднозначного відображення процесів, що відбуваються в 
свідомості людей, і, отже, до невизначеності і навіть ірраціональності їх реакції 
на вплив навколишнього світу. З урахуванням наявності у кожного суб'єкту сус-
пільства власної мети та інтересів (що далеко не завжди співпадають з інтереса-
ми і метою інших суб'єктів) їх активні практичні дії породжують численні 
конфлікти аж до збройних. Вирішення різноманітних питань національної та 
міжнародної безпеки не може здійснюватись на основі використання традицій-
них підходів до пізнання і теоретичного узагальнення практичної діяльності лю-
дей, їх взаємовідносин між собою і природою. Організація соціальної системи і її 
розвиток не підкоряються досить точним законам і закономірностям, тому що 
умови і засоби забезпечення соціальної стабільності здебільшого визначаються 
суб'єктивними факторами і виступають прерогативою індивідуального і колек-
тивного інтелекту. Подальший розвиток суспільних процесів важко передбачити 
і він може здійснюватися за одних і тих же початкових умов різноманітними 
шляхами (в тому числі і явно деструктивного і навіть катастрофічного характе-
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ру). Основні елементи міжнародної і національної безпеки: політична, економіч-
на, воєнна, технологічна, екологічна, гуманітарна та інші сфери діяльності. Кож-
на з сфер має певну специфіку, своєрідність. Разом з тим усі сфери перебувають 
у тісному взаємозв'язку і взаємозалежності. Традиційно вважають, що забезпе-
чення національної безпеки досягається шляхом вироблення і реалізації так зва-
ної стратегії національної безпеки. Стратегія національної безпеки - наука і 
мистецтво вироблення і використання політичної, економічної і психологічної 
могутності науки спільно з її збройними силами в інтересах досягнення мети 
національної безпеки в мирний період і в ході війни. 

Реалізація в сучасних умовах інтеграційних процесів, як то приєднання до рі-
зних міжнародних інституцій на кшталт СОТ, ефективної стратегії безпеки, що 
забезпечує сталий розвиток і захист суспільства від різноманітних загроз, немо-
жлива без глибокої наукової розробки фундаментальних проблем організації 
розвитку людського суспільства, вивчення природи його інтересів і суперечнос-
тей, механізмів їх вирішення, раціонального комплексного використання ресур-
сів практично неможливо і вимагає тісної інтеграції різноманітних наук. 
Об'єктивний процес диференціації знань і вузька спеціалізація практично пере-
шкоджають формуванню визначення поняття безпеки. Вирішити проблему мож-
ливо на шляхах використання системних засобів дослідження проблем 
забезпечення безпеки особи, суспільства і держави. Національна безпека держа-
ви - стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави 
від внутрішніх і зовнішніх загроз. Життєво важливі інтереси - сукупність потреб, 
задоволення яких надійно забезпечує існування і можливості прогресивного роз-
витку особи, суспільства і держави. Основні об'єкти безпеки: особа - її права і 
свободи; суспільство - матеріальні і духовні цінності; держава - конституційний 
лад, суверенітет і територіальна цілісність. 

Основні принципи забезпечення національної безпеки: законність, дотри-
мання безпеки інтересів особи і держави; їх взаємна відповідальність за забезпе-
чення безпеки; взаємозв'язки національної і міжнародної безпеки. Реалізація 
основних принципів забезпечення національної безпеки можлива за рахунок 
створення системи безпеки, основними функціями якої виступають виявлення і 
прогнозування внутрішніх і зовнішніх загроз життєво важливим інтересам об'єк-
тів безпеки, здійснення комплексу оперативних і довготривалих заходів по їх 
попередженню і нейтралізації; створення і підтримання в готовності сил і засобів 
забезпечення безпеки; управління силами і засобами забезпечення безпеки у 
повсякденних умовах і при надзвичайних ситуаціях. 

Суб'єктами системи забезпечення національної безпеки України виступають: 
український народ, Верховна Рада України, Президент України, Рада національ-
ної безпеки і оборони країни, Кабінет Міністрів, конституційний суд України, 
суди загальної юрисдикції, прокуратура України, Національний банк України, 
міністерства та інші центральні органи в межах своїх повноважень і компетенції, 
воєнна організація держави. Складність геополітичних процесів, наявність воєн-
них конфліктів, збереження великого ризику виникнення різноманітних криз на 
жаль, існують і, мабуть, в найближчій перспективі не зникнуть. Система факто-
рів забезпечення безпеки складна і багатогранна. Використовуючи забезпечення 
безпеки різноманітні підстави для класифікації, їх поділяють на зовнішні і внут-
рішні, об'єктивні і суб'єктивні. Особливе місце серед них займають внутрішні 
фактори. В економічній сфері: рівень і темпи розвитку продуктивних сил; мож-
ливість використання досягнень науки і техніки у виробництві; темпи зростання 
добробуту; можливість участі в міжнародній інтеграції; характер підготовки 
кваліфікованих кадрів та ін. В соціально-політичній сфері: характер політичного 
керівництва суспільством; політичний плюралізм; рівність або нерівність всіх 
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членів суспільства; відсутність або наявність національного гноблення або дис-
кримінації; ступінь інтернаціональної єдності суспільства; рівень розвитку демо-
кратії та участі широких мас в управлінні справами суспільства; ступінь 
забезпечення реальних прав і свобод громадян; характер образу життя; ступінь 
довіри і підтримки громадянами державної влади та інші. В духовній сфері: ха-
рактер панівних світоглядних та ідейно-політичних настанов; ідейний плюралізм 
і ступінь ідейної єдності суспільства; рівень ідейно-моральної зрілості громадян; 
характер культури і рівень розвитку освіти; можливість доступу до знань і участі 
всіх членів суспільства у створенні духовних цінностей і засвоєнні досягнень 
культури та інші. 

Існує ряд факторів, сприятливих утвердженню сучасної концепції міжнарод-
ної та національної безпеки: процес інтеграції та інтернаціоналізації світового 
співтовариства, що дедалі більше набуває характеру об'єктивної закономірності 
Структура політичних засобів складна і різноманітна. Існуюча система політич-
них засобів враховує характер системи міжнародних відносин, глобальну роз-
становку і співвідношення політичних сил, визначальні організаційно-
економічні, політичні (воєнно-політичні), науково-технічні, духовно-ідеологічні 
і гуманітарні відносини. Сучасний світ дедалі більш наполегливіше диктує кате-
горичний імператив, що національна безпека не може бути повною і реальною 
поза системою міжнародної безпеки. 
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Юхименко В.В., УДУФМТ 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ –  
ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

В широкому розумінні економічна безпека держави – це такий стан націона-
льної економіки, який дозволяє зберігати її стійкість до внутрішніх і зовнішніх 
загроз і здатний задовольняти суспільні потреби. Досягти цього можливо за на-
явності декількох умов. По-перше, це можливість здійснення державного конт-
ролю над національними ресурсами, спроможність використовувати національні 
конкурентні переваги для забезпечення рівноправної участі у міжнародних еко-
номічних відносинах. По-друге, стійкість і стабільність національної економіки, 
що передбачає міцність і надійність усіх елементів економічної системи, захист 
усіх форм власності, створення гарантій для ефективної підприємницької діяль-
ності, стримування дестабілізуючих факторів. І на кінець, по-третє, здатність до 
саморозвитку і прогресу, тобто спроможність самостійно реалізовувати і захи-
щати національні економічні інтереси, здійснювати постійну модернізацію виро-
бництва, ефективну інвестиційну та інноваційну політику, розвивати 
інтелектуальний і трудовий потенціал країни. Необхідно відзначити, що саме 
остання передумова є найбільш важливою в реальних умовах, які склалися в 
Україні на сучасний момент. Даний висновок підтверджується насамперед не-
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ефективною структурою економіки України. Якщо в 1990 р. частка так званих 
базових галузей (електроенергетика, чорна металургія, паливна промисловість) 
становила близько 20 % промислового виробництва, що відповідало показникам 
розвинених країн, то вже в 2008 р. цей показник становив понад 40 %, зокрема 
для підприємств чорної металургії – 22 %, електроенергетичної – 18,2%. У зага-
льному обсязі промислового виробництва в 2008 р. порівняно з 1990 р. збільши-
лися частки таких галузей, як електроенергетика – майже в 4 рази, паливна 
промисловість – у 3 рази та чорна металургія – у 2 рази. Водночас частка маши-
нобудування зменшилася у 2 рази, а легкої промисловості – у 5 разів. Тобто, 
відбувалося руйнування тих галузей, заради розвитку яких значною мірою і по-
винні працювати електроенергетика, паливна промисловість, чорна металургія. 
Таким чином, в Україні зростає частка виробництва проміжної продукції. Ситуа-
ція усугубляється ще тим, що вказані галузі є найбільш енергомісткими. Слід 
зазначити, що Україна є найбільшим у світі імпортером природного газу, посідає 
третє місце за обсягом його використання і перше місце за споживанням на душу 
населення. Гіпертрофована структура споживання паливно-енергетичних ресур-
сів із завищеною часткою газу та величезною марнотратністю в цій сфері нега-
тивно впливає на забезпечення енергетичної безпеки України. Однак, 
незважаючи на загрозливий стан вітчизняного паливно-енергетичного комплек-
су, наукова думка в Україні недостатньо зосереджена на розробці актуальних 
питань енергетичної безпеки. Зростання питомої ваги найбільш енергомістких 
галузей, що виробляють проміжну продукцію, та істотне зменшення частки галу-
зей, що виробляють кінцеву продукцію, свідчить про відсутність системного 
підходу до здійснення структурної перебудови економіки і створює значну за-
грозу економічній безпеці України.  

Усунення цих диспропорцій можливе лише на основі проведення ефективної 
інноваційної політики, яка в першу чергу повинна передбачати значне зростання 
випуску продукції в галузях наукомісткого виробництва на основі державної 
підтримки наукомістких, технологічно розвинених галузей. Це передбачає знач-
не збільшення фінансування в наукові розробки, яке повинні здійснюватися не 
лише з державного бюджету, а і за рахунок приватного сектора. Так в переваж-
ній більшості найбільш розвинених країн наукові і інноваційні розробки в знач-
ній мірі фінансуються за рахунок корпоративного сектора. Так, в США за 
рахунок корпорацій фінансується понад 70 відсотків витрат на НДВКР, в Німеч-
чині – 70%, в Японії і Англії – понад 60%, у Франції і Італії – близько 60%. Тому 
невипадково, частка інтелектуального капіталу в сумарному показнику капіталі-
зації сучасної середньої високотехнологічної корпорації сягає 85%.  

В Україні в останні роки спостерігається зворотна тенденція: зростання абсо-
лютного обсягу та питомої ваги асигнувань з державного бюджету. Протягом 
2004-2008 рр. у загальному розподілі фінансування науки, частка державних 
коштів збільшилась майже на 15% і у 2008 р. становила 49%. З обсягу коштів, які 
направляються на НДВКР поза державного бюджету, лише 26% становлять кош-
ти вітчизняних корпорацій і підприємств. Внаслідок цього частка підприємств, 
що впроваджують інновації, становить 12-14%. При цьому майже третина кош-
тів, що витрачаються на інноваційну діяльність, припадає на закупівлю облад-
нання, в той час як на придбання прав на нову інтелектуальну власність або на 
проведення НДВКР витрати на порядок менші. Майже половина підприємств, 
які з певною умовністю можна віднести до інноваційних, взагалі не фінансують 
проведення в інтересах свого виробництва наукових досліджень.  

В 2000-2007 рр. майже 40% загального обсягу нових технологій, необхідних 
для модернізації вітчизняної промисловості, було придбано за кордоном, з них: 
29% – патенти і ліцензії, 10,6% – результати досліджень і розробок, 52% – нові 
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технології, “ноу-хау”, 48,8% – устаткування. Таким чином, вітчизняні підприєм-
ства замість того, щоб підтримувати розвиток національного інноваційного по-
тенціалу, сприяють інноваційній діяльності інших країн. Прикро, що найбільші 
запозичення в інноваційній сфері характерні саме для тих галузей, які мають в 
Україні найбільш розвинену виробничу і наукову базу. Це в першу чергу стосу-
ється металургійної, хімічної промисловості, машинобудування, які становлять 
основу економіки України. Україна має досить незначні показники експорту 
високотехнологічної продукції, що також свідчить про низький інноваційний 
рівень української економіки. Частка експорту високотехнологічної продукції в 
загальному обсязі експорту України становить менше 3%, в той час як імпорт 
становить 7% загального імпорту.  

Неефективно використовується в Україні і науковий потенціал, зосередже-
ний в оборонно-промисловому комплексі. Світовий досвід свідчить, що сфера 
оборони є не тільки споживачем національного продукту, але і його творцем. 
Адже виконання замовлень для потреб оборони – це інвестиції в такі галузі, як 
машинобудування, радіоелектроніка, легка і харчова промисловості та інші. На-
томість в Україні оборонний потенціал з кожним роком зменшується. Практично 
майже не фінансуються науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. 
Надзвичайно мізерні кошти виділяються на закупівлю сучасної військової техні-
ки та озброєння. Україна витрачає нині на оборону близько 3,5 % від загальної 
суми витрат державного бюджету і спостерігається тенденція до зменшення цьо-
го показника. Вкрай незадовільно використовується експортний потенціал воєн-
но-промислового комплексу. Оскільки виробничі можливості воєнно-
промислового комплексу України значно перевищують власні оборонні потреби, 
то вихід на світовий ринок озброєнь має надзвичайно важливе значення для роз-
витку національної економіки, збереження та розвитку науково-технічного поте-
нціалу. Це, в свою чергу, буде сприяти не лише зміцненню економічної безпеки 
держави, а і збереженню її національного суверенітету.  

Хахлюк А.М., к.е.н., с.н.с пров. наук. співроб. ІСЕМВ НАН  

ТРАНСПОРТНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
Рівень розвитку транспорту та ефективність його функціонування визнача-

ють економічну потугу держави, забезпечують її національну, у тому числі й 
економічну безпеку. Саме тому транспортна складова економічної безпеки пови-
нна постійно знаходитися в центрі уваги економічної політики держави, реалі-
зуючись шляхом виконання відповідних національних та галузевих програм, 
міжнародних угод та проектів. 

Україна, через своє розташування на стику європейського та азіатського кон-
тинентів, «приречена» мати потужну транспортну інфраструктуру з метою на-
дання якісних як внутрішніх, так і транзитних послуг, підвищуючи при цьому 
їхню конкурентоспроможність. Це стосується, насамперед, міжнародних транс-
портних коридорів (МТК), технічні та технологічні параметри яких нині не від-
повідають міжнародним стандартам. У світовій практиці ці коридори втрачають 
прямі функції з переміщення вантажів і набувають нових – управління перевіз-
ним процесом та тарифною політикою. Зазначені проблеми стають особливо 
актуальними внаслідок інтеграційних процесів, що поширюються на всі галузі 
господарської діяльності. Саме тому формування сучасної товаропровідної ме-
режі може базуватися лише на процесах інтеграції транспортно-логістичних 
комплексів, що надаватимуть широкий спектр конкурентоспроможних послуг, 
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активному розвитку інтермодальних перевезень, формуванні територіально-
виробничих кластерів. 

Тісний взаємозв’язок вертикальних та горизонтальних елементів нинішньої 
товаропровідної мережі при її збалансованому, ефективному функціонуванні 
здатна посилювати, а при збоях її складових, послаблювати економічну безпеку 
країни, регіону. Для того, щоб транспортна складова успішно «працювала» на 
посилення економічної безпеки України й всього євразійського регіону, необхід-
но забезпечити вирішення декількох взаємопов’язаних завдань. Перше – сфор-
мувати єдиний транспортний простір держави шляхом збалансованого розвитку 
відповідної транспортної інфраструктури. При цьому створити не тільки інтег-
ровану систему товаротранспортної технологічної інфраструктури всіх видів 
транспорту, впровадження єдиних стандартів їх технічної суміжності, а й єдине 
інформаційне середовище їхньої технологічної взаємодії. Для виконання цього 
завдання необхідно реконструювати та збудувати нові напрямки автомобільних 
та залізничних шляхів, інфраструктуру портів, внутрішніх водних мереж та ае-
ропортів, забезпечити розвиток транспортних підходів до міжнародних пунктів 
пропуску, місць проведення Євро-2012. Друге – забезпечення доступності, обся-
гу та конкурентоспроможності транспортних послуг за критеріями якості для 
вантажовласників відповідно до вимог інноваційного розвитку економіки. Для 
реалізації цього завдання необхідно: створити перевищення обсягу пропозиції 
якісних транспортних послуг над попитом; зважено та об’єктивно реалізувати 
механізм «ціна-якість»; розширювати послуги швидкісних, інтермодальних пе-
ревезень як на національній, так і на інтернаціональній основі шляхом створення 
спільних транспортних компаній. Третє – підвищення доступності й якості 
транспортних послуг для населення відповідно до вимог соціальних стандартів 
як для пенсіонерів, студентів, осіб з невисокими доходами, так і для груп осіб з 
особливими вимогами до транспортних засобів. Негативний економічний вплив 
держави на соціальні тарифи необхідно компенсувати перевізникам з бюджету. 
Четверте – інтеграція у євразійський та світовий транспортний простір, реаліза-
ція транзитного потенціалу країни, експорт транспортних послуг повинні пере-
творитися на вагоме джерело доходів держави. Досягти цього необхідно, 
насамперед, за рахунок технічного та технологічного вдосконалення системи 
розбудови та функціонування МТК (йдеться як про Критські коридори, так і про 
Євразійські залізничні коридори ОСЗ, TRACECA), розвиток багатовекторних 
транспортних зв’язків зі світовими економічними центрами, формування так 
званих контейнерних «мостів». П’яте – підвищення безпеки транспортної систе-
ми до рівня, що відповідатиме національним та міжнародним вимогам. Умовою 
виконання цього завдання повинно стати поліпшення системи професійного 
допуску до транспортної діяльності через ліцензування, або декларування (по-
відомлення), забезпечення галузі спеціалістами з високим рівнем професійної 
підготовки. Шосте – зниження шкідливого впливу транспорту на довкілля. Для 
цього необхідно виробити та запровадити механізми державного регулювання, 
що мотивуватимуть переведення транспортних засобів на екологічно чисте па-
ливо та зниження енергоємності транспорту до значень передових країн світу. 

Виконання зазначених та інших завдань у транспортній сфері сприятиме по-
силенню економічної безпеки держави через підвищення доступності населення 
до транспортних послуг, їх рухливості та мобільності; зниження питомої ваги 
транспортних витрат у ціні продукції та швидкості просування вантажів; зрос-
тання експорту транспортних послуг та збільшенню транзиту; росту конкуренто-
спроможності національних перевізників тощо. 

Поки що транспортний комплекс держави не в повній мірі забезпечує її еко-
номічну безпеку. Так, в Україні практично не залишилося торговельного флоту. 
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Перероблення вантажів (експортних, імпортних, транзитних) у портах здійсню-
ється переважно іноземними суднами. На оновлення та розширення флоту бра-
кує коштів, вітчизняне суднобудування орієнтовано практично на виконання 
іноземних замовлень. 

На залізничному транспорті «резерви технічних потужностей, його провізної 
спроможності практично вичерпані» [1], що ставить під загрозу можливість без-
перебійного задоволення зростаючих потреб суспільства у транспортному об-
слуговуванні, економічну безпеку держави в цілому. 

На автомобільному транспорті діючі обмеження на українських автотрасах, у 
тому числі і в межах МТК до 11,5 т з навантаженням на вісь і загальною масою у 
44 т, змушують вантажовласників шукати обхідні маршрути, позбавляючи дер-
жаву значних обсягів плати за транзит. 

Недостатнє фінансування та розвиток інфраструктури морських портів при-
звело до відставання переробних потужностей від потреби, зокрема в портах так 
званої Великої Одеси (Одеса, Южний, Іллічівськ) [2, С.9]. 

З метою посилення транспортної складової економічної безпеки України на-
лежить: а) на автомобільному транспорті здійснити роботи з подальшого вдос-
коналення автошляхів від російських кордонів у напрямку до Криму, Одеси та 
Кіровограда; від центру України до західних регіонів, особливо з огляду на Єв-
ро-2012; б) в авіаційній галузі посилити співробітництво з Росією в авіабудуван-
ні, а також розвивати регіональну систему аеропортів; в) в морській політиці 
реалізувати стратегію розвитку морських портів, прийняти відповідний закон 
«Про морські порти», інші законодавчі акти; проводити зважену, конкурентосп-
роможну тарифну політику з метою залучення нових товаропотоків; г) послідов-
но і наполегливо виконувати основні положення стратегії розвитку залізничного 
транспорту на період до 2020 р. та Державної цільової Програми реформування 
залізничного транспорту на 2010-2015 рр., що забезпечить задоволення потреб 
національної економіки і населення в перевезеннях, сприятиме підвищенню еко-
номічної безпеки держави; д) завершити реалізацію завдань Комплексної про-
грами утвердження України як транзитної держави (2002-2010 рр.), Програми 
розвитку національної мережі Міжнародних транспортних коридорів (2006-2010 
рр.); адаптувати транспортну систему до стандартів і норм Європи відповідно до 
«Плану дій Україна − ЄС» та проекту Twinning, активно співробітничати з сумі-
жними по МТК державами, що дозволить посилити сумісність транспортної 
системи України та країн-сусідів, послабити торговельні бар’єри, значно збіль-
шити обсяги транзитних перевезень і, як результат, посилити транспортну скла-
дову економічної безпеки держави і всього Євразійського регіону. 
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ний вплив її реалізації на економічну безпеку України / О.С. Власик, Д.К. Прейгер 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА (В КОНТЕКСТІ ВИМОГ  

ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ) 
Ще філософи стародавньої Греції відзначали, що «все тече, все змінюється», 

але ніколи в минулому ці зміни не були такими швидкими і глибокими. На на-
ших очах, за життя одного-двох поколінь життя на Землі прийняло нове «техно-
кратичне» обличчя. 

З одного боку, ми спостерігаємо феноменальний і швидкий ріст знань. В 
найкоротший термін людство освоїло використання пару, електроенергії, енергії 
атому та ін. А нині світова технологічна революція набуває ще більшого приско-
рення, особливо у сферах штучного інтелекту, електроніки, електротехніки, біо-
технологій, комп’ютерних систем, Інтернет, нано- і фемтотехнологій, медицини 
та ін. 

Настає ера нового («електронного світу»), світу електронного (Інтернет) біз-
несу; електронного (Інтернет) суспільства; світу, де на перший план вийде інте-
лект. Через 20 років очікується створення «штучного розуму» і початок ери 
практичного використання нанобіороботів, досягнень фізики високих енергій, а 
на протязі ХХІ сторіччя – поява мініатюрних нанофабрик і нанозаводів, де ви-
пуск продукції здійснюватимуть нанобіороботи. Науково-технічні досягнення 
людства перевищують будь-яку уяву. 

Одночасно з цим, на жаль, змінюється характер життя і самої людини, і стану 
природного середовища. Змінюються відносини між людьми і самі люди, втра-
чається спадкоємство поколінь, традиції наших предків. Норми поведінки відхо-
дять в минуле. Рекомендуються і приймаються нові норми, значно більш легкі, 
ніж ті, за якими люди жили на протязі тисячоліть. 

Різка і небезпечна зміна характеру життя і діяльності людської цивілізації, 
грошові критерії економічної діяльності, конкуренція, що посилюється в глоба-
льному масштабі – все це не тільки прискорює руйнування відтворювальної зда-
тності світової екосистеми, завдає непоправного збитку природі та суспільству, 
але й загрожує існуванню людини як біологічного виду. 

Світовий досвід останніх десятиріч довів неспроможність розв’язання глоба-
льних екологічних проблем як на рівні односторонніх зусиль держав і двосто-
ронніх домовленостей, так і в рамках міжнародних організацій та 
багатосторонніх угод ( про це свідчить, зокрема, і доля Кіотського протоколу). 
Високий ступінь складності природних зв’язків, непідготовленість великої час-
тини країн до переходу від конкурентної психології, логіки завойовників приро-
ди до світогляду універсального узгодження економічних і екологічних інтересів 
в умовах дедалі жорсткішої взаємозалежності країн світу – ці проблеми являють-
ся першочерговими в контексті збереження людської цивілізації та забезпечення 
сучасних вимог міжнародної екологічної безпеки. 

Таким чином, сучасна цивілізація не може розвиватися традиційним шляхом 
(«технократична» модель), який характеризується нераціональним використан-
ням природних ресурсів (особливо паливно-енергетичних) і прогресуючою нега-
тивною дією сучасних технологій на навколишнє середовище. 

Першочерговою проблемою розвитку світового господарства є формування 
нової інноваційної моделі господарських відносин екологічного спрямування, 
що не позбавлятиме майбутні покоління прав на повноцінне природокористу-
вання і враховуватиме не тільки матеріальні, а й духовні цінності (в тому числі 
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вікові традиції наших предків), які не вписуються в логіку повсякденного буття 
та поточні споживацькі інтереси. 

Необхідне запровадження нового підходу, за якого всі країни прагнули б та-
кого типу розвитку, який би об’єднував інтереси виробництва з інтересами збе-
реження як людської цивілізації, так і навколишнього середовища. Лише 
розуміючи наявні загрози і співвідносячи їх із вживанням ефективних заходів на 
національному рівні, Україні вдасться стати активною учасницею міжнародної 
інноваційної системи екологічного спрямування і забезпечувати раціональне 
використання природних ресурсів та захист довкілля. 

І саме під цим кутом зору (екологічного імперативу, «екологізації» світового 
господарства, світового ринку, банківської і податкової системи, створення по-
тужних екологічних і фінансових бар’єрів для «брудних» технологій) необхідно 
розглядати ефективність «технократичної» моделі розвитку людської цивілізації, 
міжнародної та національних інноваційних систем (НІС), проблему забезпечення 
високоефективної («екологізованої») частки НІС України в міжнародній іннова-
ційній системі (МІС), а також перспективи інноваційно-інвестиційного співробі-
тництва між Україною та країнами світу. 

На сучасному етапі виділяють два підходи щодо принципів створення основ 
інноваційного розвитку держави: 

– європейсько-американський, який базується на ідеї використання та змі-
цнення власного науково-технологічного потенціалу для генерування ін-
новаційного продукту; 

– японський, який передбачає переважно зовнішнє запозичення нових 
знань та технологій та їх подальше вдосконалення. 

Аналіз інноваційної політики провідних країн світу дає змогу визначити ос-
новні завдання при формуванні національних інноваційних систем: 

– створення додаткових робочих місць як у сфері науки, так і виробницт-
ва; 

– збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів за рахунок підвищен-
ня обсягів виробництва наукомісткої продукції та зростання доходів на-
селення; 

– розміщення виробництв, насамперед екологічно шкідливих, у країнах, 
які не входять до «золотого мільярда»; 

– розв’язання власних екологічних та соціальних проблем за рахунок ви-
користання найновіших технологій. 

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, можливо стверджувати 
наступне. Початок третього тисячоліття цивілізація зустріла усвідомленням не-
обхідності докорінного перегляду взаємостосунків у системі «суспільство-
інновації-природа». Людство, зрозумівши загрозу своєму існуванню через коло-
сальні масштаби руйнації природних систем споживацьким підходом до викори-
стання ресурсів за ідеологією «підкорювачів природи», змушене терміново 
переглядати існуючі моделі, концепції і стратегії інноваційно-інвестиційного 
розвитку на близьку і віддалену перспективу. 

Пось С.М., УДУФМТ 

ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ ЩОДО СПІВРОБІТНИЦТВА  
У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

За останні десятиліття одним із головних чинників міжнародного економіч-
ного співробітництва виступає технічне і науково-технічне співробітництво. 
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Зокрема, в міжнародній практиці технічну допомогу розглядають як ефективну 
форму сприяння економічному розвитку, що здійснюється у вигляді: 

 - технічного співробітництва, спрямованого на передачу технічного та 
управлінського досвіду, технологій з метою зміцнення потенціалу країн в діяль-
ності, яка спрямована на розвиток через виконання певних програм або проектів; 

 - співробітництва спрямованого на підготовку проектної документації для 
інвестиційних проектів. 

Як показує світовий досвід, оптимальною формою співробітництва у сфері 
технічної допомоги є обмін спеціалістами, навчання та підвищення кваліфікації 
фахівців реципієнтів допомоги, залучення консультаційних послуг іноземних 
експертів, отримання грантів на наукові дослідження тощо. 

Слід зазначити, що міжнародні організації та провідні країни, які мають роз-
винуту інфраструктуру для координації своєї діяльності за кордоном, використо-
вують інструмент надання МТД для виконання власних завдань і пріоритетів. У 
зв'язку з цим в Україні проблемою у співробітництві з цими організаціями та 
іноземними держави залишається нав'язування послуг та певних ресурсів інозе-
мних компаній у реалізації цих проектів та програм, що призводить до обмеже-
ної участі українських фахівців, а також мала кількість проектів, які справді 
сприяли б соціально-економічному розвитку держави з огляду на пріоритети 
донорів. 

Але в Україні є також й інші внутрішні та зовнішні чинники, що спричиня-
ють неефективне використання та реалізації МТД. Серед них можна виділити 
наступні: 

– безпосередні реципієнти допомоги, недостатньо націлені на досягнення 
кінцевого результату під час реалізації проектів МТД; 

– недосконале стратегічне планування; 
– слабка секторальна координація дій донорів; 
– відсутність національних методик, моделей для аналізу та управління 

власне проектами міжнародної технічної допомоги; 
– відсутність методик спільної оцінки з донорами щодо результатів проек-

тів та їх впливу на соціально-економічний розвиток; 
– неузгодженість дій українських міністерств та відомств, які не дотриму-

ються встановлених процедур подання запитів, реєстрації, моніторингу 
проектів (програм) МТД; 

– відсутність законодавчої бази, яка створювала б підстави для відмови у 
державній реєстрації проекту, виходячи із критеріїв змісту та ефективно-
сті проекту. 

Водночас на сьогодні Україна має спрямовувати вектори міжнародного спів-
робітництва в сфері МТД у бік зниження залежності від іноземної допомоги, 
насамперед для реалізації завдань донорів та спрямуванні на соціально-
економічний розвиток держави. Також доцільно звернути увагу на можливість 
переходу зі статусу країни реципієнта у країну, яка надає міжнародну технічну 
допомогу. 

Боровик О.А, аспірант УДУФМТ 

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИ  
ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 
Проблеми ресурсозбереження набувають все більшої ваги, оскільки в цій 

сфері необхідніше, ніж в інших галузях національної економіки, сформувати 
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новий економічний механізм ресурсозбереження на основі досконалого інститу-
ціонального середовища господарювання, адже саме природні ресурси виступа-
ють особливо важливим економічним чинником розвитку господарського 
комплексу країни. Проблема полягає в тому, щоб сформувати таку структуру 
економічного механізму ресурсозбереження, яка б, з одного боку, сприяла при-
скореному інноваційному розвитку промислових регіонів України, а з іншого – 
забезпечувала ефективну реалізацію сучасних вимог природокористування. 

Національне природокористування на даному етапі розвитку характеризуєть-
ся наявністю цілого ряду проблем , які вкрай негативно впливають на природно-
ресурсний потенціал країни. Крім того, існуючі економічні моделі природокори-
стування і ресурсозбереження не враховують основних тенденцій залучення 
природних ресурсів у господарський обіг, що мають місце в закордонній практи-
ці. 

Необхідно враховувати також стратегічну значимість окремих видів ресурсів 
як для розвитку національної економіки, так і для розвитку регіональних госпо-
дарських комплексів. 

Враховуючи всю складність і різноманітність вищеназваних проблем, їх до-
цільно об`єднати в укрупнені блоки єдиного економічного механізму ресурсо-
збереження України.  

Важливим для системного підходу є визначення структури економічного ме-
ханізму ресурсозбереження – сукупності зв`язків між елементами системи, які 
відображають їх взаємодію. Структура системи може вивчатися з точки зору 
складу підсистем і відношень між ними, а також в випадках , коли аналізуються 
окремі властивості, за якими можливо досягти поставленої цілі. 

Елементи і зв`язки системи забезпечують стійкість і довготривалість функці-
онування економічного механізму ресурсозбереження. Кожна система може бути 
поділена на підсистеми. Об’єкти, які належать підсистемі, можуть розглядатися 
як її частини. Аналіз підсистем потребує вивчення нової сукупності відношень. 
Поведінка підсистеми може бути аналогічною поведінкою системи. 

Особливості системного підходу щодо обґрунтування структури економічно-
го механізму ресурсозбереження проявляються в дослідженні як систем макро-
показників (доходів та витрат, попиту та пропозиції, виробництва та ресурсів, 
засобів виробництва та праці тощо), так і їх взаємозв`язків. Між цими показни-
ками існують оптимальні співвідношення, які забезпечують ефективне викорис-
тання ресурсів. 

Існують різні способи дослідження економічного механізму ресурсозбере-
ження: 

– детальне вивчення кожного з його підсистем, вивчення макроекономіч-
ної поведінки кожної підсистеми як цілої системи; 

– системний підхід. 
Системний підхід вимагає; 
– постановку мети дослідження; 
– розгляд всієї системи як сукупності підсистем у відповідності до мети, 

між якими є взаємозв`язки; 
– розгляд кожної підсистеми окремо, але з урахуванням існуючих взаємо-

зв`язків між підсистемами; 
– синтез отриманих рішень під час розгляду окремих підсистем для досяг-

нення поставленої мети. 
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
ЯК ФАКТОР ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕР-

ЖАВИ 
Аналіз світового інноваційного досвіду країн-лідерів, показників їх економі-

чного та соціального розвитку свідчить про необхідність застосування інновацій 
як безальтернативної складової загальнодержавної політики будь-якої країни. 

Інновації забезпечують більш високий рівень віддачі, ніж звичайне залучення 
додаткових ресурсів, тому саме інноваційна діяльність країни стає найважливі-
шим чинником її конкурентоспроможності в системі світового господарювання. 
Більшість країн світу, перш за все постіндустріальні, докладають максимум зу-
силь відносно формування, розвитку, збереження та укріплення науково-
технічного потенціалу, збільшення обсягів інвестиційних потоків в наукоємні 
технології, участі у міжнародному технологічному обміні, прискорення темпів 
науково-технічного розвитку. 

Економічне зростання будь-якої країни базується на поєднанні екстенсивних 
та інтенсивних факторів. У найбільш розвинених країнах внесок науково-
технічного прогресу у приріст валового внутрішнього продукту становить від 75 
до 90%. Таким чином, першим аспектом загальнодержавного значення інновацій 
є їх вирішальний вплив на макроекономічні показники. Крім цього, інновації 
впливають на структуру суспільного виробництва, інституційні економічні ме-
ханізми, соціальну стабільність, навколишнє середовище, інтенсивність міжна-
родного технічного співробітництва, рівень економічної безпеки та, що 
найголовніше, на конкурентоспроможність національної економіки у системі 
світового господарювання. Тому держава повинна регулювати інноваційний 
процес, бо наразі саме він визначає перспективи розвитку країни. 

Реалії розвитку вітчизняної економіки свідчать про низьку інноваційно-
інвестиційну активність господарюючих суб’єктів. Зростання інвестицій, яке 
відбувається в Україні не викликає збільшення інновацій. У вітчизняній еконо-
міці тільки 14-16% від загального обсягу інвестицій спрямовується на інновації. І 
це відбувається в той час, коли у розвинутих країнах світу інноваційне інвесту-
вання стійко тримається на рівні 50-60%. 

Низька ефективність існуючої інноваційно-інвестиційної моделі розвитку 
України, невирішеність проблеми поєднання ринкових механізмів з державними 
методами регулювання інноваційної діяльності, форм участі держави і бізнесу у 
фінансовому й інвестиційному забезпеченні інноваційного процесу, неоднознач-
ність, а іноді й суперечність підходів до обґрунтування методів регулювання 
інноваційної діяльності – все це призводить до все більшого технологічного роз-
риву між Україною і провідними країнами Заходу. 

Головні пріоритети державної інноваційної політики мають зміститися в бік 
структурної перебудови та модернізації економіки нашої країни, підвищити її 
спроможність розвивати і впроваджувати високі технології та забезпечити функ-
ціонування складних науково-технічних систем, які стратегічно важливі з точки 
зору життєзабезпечення нашого суспільства і гарантування економічної безпеки 
країни. 

Технологічна міць економіки, що нині стає передумовою включення країни у 
світовий простір, залежить не тільки від спроможності створювати власні інно-
вації, а й від уміння впровадження технологій, розроблених в інших країнах. Це 
відбувається через три “канали”: імпорт технологій у вигляді капіталу і спожив-
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чих технологічних товарів; отримання чи купівля ліцензії на виробництво відпо-
відних технологій; залучення іноземних інвестицій тощо. 

Однак, незважаючи на усі прорахунки в проведенні державної інноваційно-
інвестиційної політики, низьку активність іноземних інвесторів у проведення 
інноваційної діяльності на території України, вітчизняний інноваційно-
інвестиційний ринок має досить великий потенціал розвитку. 
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БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА ІНФРАСТРУКТУРА  
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ: УРОКИ КРИЗИ 

Найважливішим елементом економічної безпеки країни є фінансова безпека. 
В сучасних умовах вплив геофінансів, світових фінансових систем на окремо 
взяту країну переходить на якісно новий рівень. З урахуванням пануючого стану 
фінансової складової в сучасній економіці ми вправі охарактеризувати останню 
як економіку, що керується в основі своїй через фінансові механізми, за допомо-
гою фінансових важелів, фінансових стимулів та у фінансових цілях. А глоба-
лізм саме і створює умови для встановлення особливої фінансової влади, яка 
через володіння світовими грішми дозволяє впливати як на весь світовий госпо-
дарський простір, так й на окрему країну. Навряд чи з позицій стандартних тео-
ретико-економічних пояснень можна знайти повні відповіді на питання: чому у 
країні саме такий валютний курс, саме такий державний бюджет, саме такий 
платіжний баланс, державний борг, облікова ставка, ціни, доходи, фінансова 
криза тощо. Відповіді на ці та подібні питання сьогодні повинні бути надані ви-
нятково з урахуванням фінансових процесів світового масштабу. 

Тому фінансова безпека держави є основною умовою її здатності здійснюва-
ти самостійну фінансово-економічну політику відповідно до своїх національних 
інтересів. Загалом фінансова безпека держави полягає в наступному: 

– спроможність її інститутів забезпечувати сталий економічний розвиток, 
стійкість платіжно-розрахункової системи та основних фінансово-
економічних параметрів; 

– запобігання широкомасштабному відтоку капіталу за кордон та «втечі 
капіталу» з реального сектора економіки; 

– запобігання конфліктам між владними гілками різних рівнів щодо роз-
поділу та використання ресурсів національної бюджетної системи; 

– оптимальність залучення та використання коштів іноземних запозичень. 
– нейтралізація впливу світових фінансових криз і зумисних дій світових 

гравців (держав, ТНК, субдержавних угрупувань тощо) на національну 
економічну й соціально-політичну систему; 

Саме останній пункт з наведеного переліку виявився одним із найуразливі-
ших місць вітчизняної фінансової системи. 

Безпека держави тісно пов’язана з функціонуванням фінансової інфраструк-
тури. Переважна більшість вітчизняних науковців схильна до аналізу того чи 
іншого аспекту діяльності фінансових інститутів. Це, безперечно, правильно. 
Саме інфраструктура фінансової системи відіграє головну роль у процесах наси-
чення реального сектора економіки грошовими коштами, які є рушійною силою 
процесу розширеного відтворення. 

Але не слід забувати, що у ІІ половині ХХ століття Ісраель М. Кірцнер пере-
конливо довів, що стан нерівноваги економічних систем заслуговує не менш 
пильної уваги, ніж сама рівновага. Значення цієї тези важко переоцінити при 
виявленні закономірностей нерівноважних процесів у рамках транзитивних еко-
номік, до яких належить і вітчизняна. Дослідження цих процесів дозволило сфо-
рмулювати закономірності розвитку, окреслити фактори стратегії виживання 
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окремих підприємств і галузей, а крім того, виявити домінуючу роль фінансових 
інститутів у розбалансуванні економічних процесів національного господарства. 

Російський академік А. Некипєлов, аналізуючи дефолт 1998 року та гризу 
ДКЗ, виділяє аспект «авантюристського відкриття російських фінансових рин-
ків». Мета цього кроку, за думкою вченого – це спроба залучити спекулятивний 
капітал для фінансування дефіциту державного бюджету. І коли цей капітал за-
ходить у країну, то ефект виправдовує очікування. Але, на жаль, спекулятивний 
капітал тому й спекулятивний, що він як приходить, так і, в найбільш непідхо-
дящий момент, зникає, породжуючи проблеми, які залишаються на долю націо-
нальної економіки. 

Коріння проблеми полягає в тому, що фінанси за своєю сутністю відірвані 
від реальної економіки. «Сьогоднішніми реаліями є те, що капітал-власність 
відокремився від капіталу-функції, внаслідок чого утворилися фінансові ринки 
та світові фінансові центри, що торгують капіталом. Фінанси перетворились на 
самостійну інфраструктурну галузь, яка здійснює все помітніший, а зрештою, і 
визначальний вплив на економічну ситуацію в кожній окремій країні та у світі 
загалом»1. 

Хоча Україну навряд чи можна вважати значним гравцем на світовому фі-
нансовому ринку, західний спекулятивний капітал не обминув її своєю увагою. 
Достатньо згадати, що протягом 2007 року ми були у трійці країн-лідерів з тем-
пів зростання фондового ринку. За одноголосними оцінками спеціалістів, на 
початку кризи влітку 2008 року близько 85% інвестицій в акції українських під-
приємств мали спекулятивну природу. Оскільки ємність українського ринку 
порівняно невелика, тенденції на ньому визначалися впливом зовнішніх та част-
ково внутрішніх спекулятивних коштів.  

Небезпека спекулятивного капіталу не так у тому, що він виходить із країни-
акцептора, – врешті-решт, будь-які гроші повертаються додому. А в тому, що 
спекулятивний капітал повертається одночасно та дуже швидко. Що й потягло 
за собою падіння індексу ПФТС з 1800 до 300 пунктів протягом 2008 року. Нас-
лідком стало підвищення попиту на валюту. Ситуація ускладнилась падінням 
обсягів експорту внаслідок просідання світових цін на сировину та неможливіс-
тю пролонгації закордонних позик банківської системи.  

Намагаючись хоч якось зберегти валютні резерви, НБУ девальвував націона-
льну грошову одиницю. Тому багато позичальників, що мали валютні кредити, 
втратили змогу їх обслуговувати. Населення почало масово виводити грошові 
кошти з банківської системи, яка й так відчувала нестачу грошового ресурсу. 
Логічним завершенням ланцюгу стало припинення кредитування виробників та 
подальше стрімке зниження виробництва. Наслідки цього руйнівного впливу 
світового спекулятивного капітали Україна буде ліквідовувати ще довго. 

Основними провідниками іноземного капіталу на вітчизняний фінансовий 
ринок є суб’єкти фінансової інфраструктури, насамперед банки. Напередодні 
кризи сукупний банківський борг сягнув майже 40 млрд. дол. США. Зовнішні 
запозичення українських банків за період 2004–2007 рр. зросли більш ніж у 12 
разів. Значних обсягів сягнули також запозичення корпоративного сектора. 

Питома вага іноземного капіталу в банківській системі зросла з 9,6% у 
2004 р. до 36,7 % у 2008 р. Така стрімка динаміка не може не хвилювати спеціа-
лістів фінансового сектора, особливо НБУ. 

                                                                 
1 Нечаєв Ю. Діалектика сучасних фінансів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://news.finance.ua/ru/~/2/0/all/2009/12/21/181935. 



Секція 3. 
Фінансова безпека та проблеми детінізації економіки 

 185

Не останню роль у розвитку фінансової кризи в Україні зіграли слаб-
кість та вузькість вітчизняного фондового ринку. За різним оцінками, загальна 
капіталізація ринку акцій українських емітентів не перевищує 48 млрд. дол. 
США. 

На нашу думку, ці фактори з огляду на розміри валового зовнішнього боргу, 
показники платіжного балансу, долю імпорту на вітчизняному ринку, – роблять 
неструктуровану, погано збалансовану економіку України ще вразливішою для 
майбутніх фінансових криз. Завдання держави в особі регуляторів у нинішніх 
умовах полягає в тому, щоб захистити фінансовий ринок України від неконтро-
льованої міграції зарубіжного спекулятивного капіталу. Інструментами такого 
захисту можуть бути: 

1. Встановлення контролю за обсягами та строками зовнішніх запозичень 
корпоративним сектором, насамперед банками. 

2. Встановлення меж іноземної участі у капіталі інфраструктури фінансової 
системи, насамперед банків та страхових компаній. 

3. Структуризація банківської системи за напрямами спеціалізації: депози-
тні, інвестиційні, іпотечні тощо. 

4. Введення заборони для депозитних банків на будь-які операції з корпо-
ративними правами: формування власного портфелю, кредитування під 
заставу тощо. 

5. Введення контролю за присутністю спекулятивного капіталу в країні че-
рез встановлення мінімальних строків присутності, обмежень на вихід, 
структури вкладень (боргові інструменти, первинне розміщення пайових 
інструментів), врешті, окремого податку. 

6. Розробка і запровадження дієвих систем контролю за залученням та ви-
користанням коштів іноземних запозичень підприємствами реального 
сектора. 

Цей, далеко не повний, перелік заходів покликаний захистити фінансову сис-
тему України від впливу іноземного спекулятивного капіталу та майбутніх фі-
нансових криз. Ми не переконуємо повністю відмовитися від присутності 
іноземного капіталу в фінансовій системі України. Навпаки, інвестиційний ре-
сурс, залучений на зовнішніх ринках та спрямований в виробництво, здатен за-
безпечити стале зростання ВВП та зміцнити фінансову систему. Але присутність 
спекулятивного капіталу на вітчизняному ринку повинна бути чітко дозованою 
та перебувати під постійним контролем держави через регулювання діяльності 
суб’єктів інфраструктури фінансової системи. 

Nataly D.AMALYAN, PhD,  
Ukrainian State University of Finance and International Trade 

UNCONTROLLED USE OF THE FINANCIAL INNOVATIONS:  
PROSPECTIVE HAZARDS FOR UKRAINE’S FINANCIAL MARKET  

Golden dream of every financier is to invest money without risk. To make this 
dream true derivatives were invented - forwards, futures, options and swaps. Credit 
default swap (CDS) became the last in this line - they were designed for eliminating, or 
at least, decreasing risks, but now are being considered by many financial gurus as the 
“heart of the subprime meltdown” in the USA.  

The key objective of this research is to analyze the experience of wide exploitation 
of CDSs in the American financial market in order to propose recommendations, ena-
bling to prevent recurrence of detected hardships in our domestic financial market. 
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Hence the twofold aim of this work – (a) to analyze advantages and disadvantages of 
the use of CDSs, to explore the scope and the extent to which these credit derivatives 
have contributed to the origin and aggravation of the last financial crisis and (b) to 
clarify all the prerequisites and consequences of transformation of the CDSs from the 
instrument of risk management principally into the instrument of speculation and, fi-
nally, into the trigger of the world financial crisis. 

Understanding instructive lessons of the US market of derivatives’ regulation is 
supposed to be useful while elaborating Ukrainian laws on derivatives.  

Analysis of the recent developments in the US financial market has demonstrated 
that rapid development of subprime mortgage market in the USA was accompanied by 
the equally rapid development of the processes of securitization.  

The securitized share of subprime mortgages (i.e., those passed to third-party in-
vestors via mortgage-backed securities - MBS) increased from 54% in 2001 to 75% in 
2006. Among the most popular instruments on this market were credit default swap 
(CDS), invented by a young Cambridge University mathematics graduate Blythe (hired 
by J.P. Morgan Chase Bank in New York). In 1997 he designed them as a credit de-
rivative or agreement between two counterparties, in which one counterparty makes 
periodic payments to the other and gets promise of a payoff if a third party defaults. As 
a result of this agreement the first party (generally a mortgage bank) gets credit protec-
tion, a kind of insurance, and is called the «buyer.» The second party gives credit pro-
tection and is called the «seller». Third party, the one that might go bankrupt or 
default, is known as the «reference entity». 

Generally speaking, CDSs were induced by the agreement among the central banks 
of the world's largest economies (known as Basle I), that required banks to set aside 
8% of a normal commercial loan as reserve against possible future default. The origi-
nal intent of the Basle Accord was to force banks to reduce lending risk. But with the 
introduction of the off-balance-sheet transactions lending banks no longer needed to 
carry a mortgage loan on its books for 20-30 years as it was traditional - they sold it at 
a discount and used the cash to turn the next round of credit issuing. And the buyer, by 
turn, could bundle hundreds of such loans into a new Asset Backed Security or buy a 
CDS. So it was little wonder that the volume of CDS outstanding increased 100-fold 
from 1998 to 2008, with estimates of the debt covered by CDS contracts, as of No-
vember 2008, ranging from US$33 to $47 trillion. 

During the extremely short period of their existence CDSs were drastically trans-
formed from the instrument of hedging into the instrument of speculation. Speculation 
with CDSs started with the appearance of the vast majority of gamblers, who, having 
no financial liabilities or pledges, started to buy CDS in order to make money in case 
of default of the reference entity or to accumulate payments without any envisaged 
need to repair the damage. As a most vivid example just now we can witness Goldman 
Sachs being charged with fraud by the U.S. Securities and Exchange Commission. 
This global investment banking and securities firm is accused of issuing subprime-
mortgage collateralized-debt obligations (CDOs) to investors (both directly and 
through credit default swaps, most of which were written by American International 
Group Inc -AIG), simultaneously betting against mortgage market. As a result,  
when the market collapsed, Goldman made a huge trading profit - including about $13 
billion provided by U.S. taxpayers as part of the AIG bailout.  

Extensive use of CDS as an instrument of speculation stipulated avalanche-like in-
crease of their use: during last two years the volume of CDS outstanding increased, 
according to the estimates of the International Swaps and Derivatives Association and 
the Bank for International Settlements (BIS), to $62 trillion. But in fact no one knows 
the exact volume of debt covered by CDS contracts, because this is a ‘phantom bank-
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ing market’, completely private and between banks, so-called OTC (for Over-The-
Counter).  

The whole CDS’s market was based on a colossal fraud using flawed mathematical 
risk models. With the average corporate insolvency rate of 1,25 per cent (measured as 
the default rate of all investment grade and junk debt outstanding) it can be calculated 
that at least $750bn in CDS insurance would be triggered under this assumption. The 
protection sellers could, as it was believed, be able to recover some of this, so the net 
loss would come to about half of that sum - assuming that the hypothetical US reces-
sion would not turn into a prolonged slump.  

Such assumption rouse abovementioned American International Group (once the 
world’s largest insurer by assets) to sell CDS for $447 billion to various financial insti-
tutions including, besides Goldman Sachs, Citigroup, Société Générale, Deutsche Bank 
and even Lehman Brothers. US government and FRS have already made desperate 
attempts to save AIG from bankruptcy, having already committed $182,5 billion under 
different rescue plans. But nevertheless AIG was forced to sell off its subsidiaries and 
other assets to Pacific Century Group and Prudential, and is still reporting losses (an-
nual loss in 2008 - $99,3 billion and in 2009 - $10,9 billion). That was a national disas-
ter, but not yet a world cataclysm.  

CDSs became the real trigger of the world financial crisis with the introduction 
into this chain of a new participant – Special Purpose Vehicle (SPV). SPV usually is a 
legal entity created to fulfill specific or temporary objectives that is typically used by 
companies to isolate them from financial risk and to separate different layers of equity 
infusion. Such 'orphan' companies (with their shares often settled on charitable 
trust) ensure break of connection with the sponsor, but they still have the same triple A 
credit rating as their founder. And as a rule such newly born “sellers” of CDSs have 
only symbolic authorized capital stock, which drastically differentiate them from 
traditional insurance companies. 

From the very beginning CDS trading was created free from US Government regu-
lation - since President Clinton signed the Commodity Futures Modernization Act of 
2000 which mandated financial derivatives not to be under government regulation 
scrutiny. As of 2009, there was no central clearing house to honor CDS in the event a 
party to a CDS proved unable to perform his obligations under the CDS contract. Re-
quired disclosure of CDS-related obligations has been widely criticized as inadequate 
as still there is no reliable central repository of information. In 1998 Michael Green-
berger, who headed Division of Trading and Markets of the Commodity Futures Trad-
ing Corporation in the late 1990’s, proposed regulating the growing derivatives market. 
At the prospect, he says, “all hell broke loose. The lobbyists for major commercial 
banks and investment banks and hedge funds … wanted to be trading without the gov-
ernment looking over their shoulder”. 

With the appearance of huge, non-transparent and free of governmental control 
market of CDS nobody anymore needed to evaluate risks or to calculate the net expo-
sure. From now on the debtor could receive from moneylender any amount of money 
without sound down payment - due to the possibility of securitization of this loan. 
Meanwhile the seller of CDS, having atomic authorized capital stock, had nothing to 
loose in case of default of the debtor. As F.William Engdahl (American-German 
journalist, historian and economic researcher) stated, “instead of spreading risk in a 
transparent way as foreseen by accepted economic theory, market operators chose 
ways to “securitize” risky assets by promoting high-yielding, high-risk assets, without 
clearly marking their risk. Additionally, credit-rating agencies turned a blind eye to the 
inherent risks of the products. The fact that they were rarely traded meant even the 
approximate value of these structured financial products was not known”. And Nobel 
laureate Michael Spence echoed him: “Financial innovation, intended to redistribute 
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and reduce risk, appears mainly to have hidden it from view”. But only for the time 
being… 

x x x 
x 

Repeating W.Engdahl, many eminent economists call CDS market “a ticking time 
bomb with an atomic detonator”, while Myron Scholes (the ‘father’ of financial deriva-
tives, who won a Nobel Prize in economics in 1997 for inventing the stock options 
model), has declared that derivatives and CDS have gotten so dangerously out of hand 
that authorities must ‘blow up’ the market. Obama administration, being less radical, 
has already expressed its political ‘outrage’ and proposed bank-reform plans, that will 
force derivatives trading onto exchanges, making the trading more transparent. 

At the world market of CDSs Ukraine still has a status of a passive party: Ukraine's 
five-year CDS being as high as 3,000 bps on a running spread basis a year ago, now 
are trading at 555 bps. with an implied default rate of 32.2 %. But with the ongoing 
integration of our country into the world financial market we’ll face all mentioned 
challenges of the derivative market. So it’s high time to analyze all advantages and 
disadvantages of CDSs and to learn the lessons of misguidance of the American de-
rivative market. To avoid similar mess in Ukrainian financial market our lawmakers 
are to devise strict rules both for hedgers and speculators, individual as well as institu-
tional. 

Дериглазов І.Є., аспірант УДУФМТ 

ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ УКРАЇНИ 
ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
За часів здобуття незалежності України відбувається процес активного ста-

новлення і функціонування нових видів міграції населення. Наша країна опини-
лася на перехресті міграційних потоків, відчувши як позитивні, так і негативні 
впливи від свободи пересування громадян.  

За загальноприйнятою класифікацією країни поділяються на ті, що прийма-
ють мігрантів, країни виїзду і країни транзиту. Україна традиційно є транзитною 
країною, а також є країною виїзду, хоча звичні ролі окремих держав в міжнарод-
ній міграції можуть змінюватись в залежності від конкретної економічної ситуа-
ції у світі або регіоні. Особливу актуальність дослідження міграційних процесів 
набуває під час фінансово-економічної кризи. Наприклад, можливе повернення 
значної кількості українських мігрантів спричинить додатковий тиск на ринок 
праці і таким чином погіршить економічну ситуацію в окремих регіонах країни. 

У 2008 році на початку світової фінансово-економічної кризи більшість екс-
пертів прогнозували зменшення кількість трудових мігрантів до Росії та збіль-
шення мігрантів, які повертаються з країн Європи та Росії. Але дані 
Держкомстату свідчать про те, що у 2009 році інтенсивність внутрішньої та зов-
нішньої міграції в Україні зменшилась. Так внутрішня міграція скоротилась на 
14%. В той же час кількість прибулих до нашої країни зменшилась на 7,5 %, а 
кількість вибулих зменшилась на 10,3 %. Таку динаміку можна пояснити так: 
українські мігранти, які працюють за кордоном, намагаються як більш довше 
залишиться там, щоб перечекати кризу. Разом з тим, кількість вибулих скороти-
лась через те, що в інших країнах сектори економіки, в яких традиційно працю-
ють українці, також постраждали від фінансово-економічної кризи, що знизило 
попит на робочу силу [1]. 



Секція 3. 
Фінансова безпека та проблеми детінізації економіки 

 189

Розглядаючи обсяги і масштаби трудової міграції виникає багато питань у рі-
зниці даних між даними, які подають офіційні державні установи, у т.ч. закор-
донні, та оцінками українських експертів. 

Так, деякі джерела з посиланням на дані ООН вказують, що в Україні нара-
ховується 6,9 млн. мігрантів. Серед них, за посиланням на оцінки українських 
експертів, 1,6 млн. мігрантів мають нелегальний статус. В той же час працевлаш-
туванням за кордоном охоплено понад 1,5 млн. українців, або більше 5% робочої 
сили країни [4]. 

Для української економіки, коли кількість трудових мігрантів обраховується 
мільйонами осіб, питання обсягів грошових переказів із-за кордону має особливе 
значення.  

Проведені дослідження з питань визначення масштабів та основних мігра-
ційних потоків показують, що за даними Федеральної міграційної служби Росії 
на її території у 2008 році працювало 3,5 млн. українських мігрантів і це склада-
ло 48,5% громадян, які виїздили за кордон з метою працевлаштування [3]. 

В той же час західний вектор працевлаштування українських мігрантів ви-
глядає так: 1 млн. осіб перебуває у Польщі, велика кількість мігрантів працює у 
країнах Східної Європи, а потім йдуть всі країни Європейського Союзу.  

Визначення обсягів грошових трансфертів українських трудових мігрантів 
вказує, що найбільший річний дохід мають відповідно заробітчани з Росії – 8,9 
млрд. дол. Обсяги доходів в Польщі складають 5,2 млрд. дол., а в країнах ЄС – 
більше 5,6 млрд. дол. [4]. 

Під час оцінки даних про грошові перекази мігрантів із-за кордону, слід вра-
ховувати, що статистика фіксує лише ті засоби, які проходять через офіційні 
фінансові канали (банки, компанії, що спеціалізуються на переказі грошових 
коштів мігрантів і ін.). Окрім цього, значна частина грошей пересилається мігра-
нтами по неофіційних каналах через знайомих, що повертаються додому. Існу-
ють мережі «грошових кур'єрів». Крім того, значну частину накопичень мігранти 
привозять з собою при поверненні. Таким чином, неофіційний потік грошових 
переказів мігрантів може складати від 50 до 100% до офіційних даних.  

Реальна оцінка сучасних міграційних процесів дозволить зробити реальні 
прогнози для формування структури імміграції та еміграції таким чином, щоб 
вони максимально відповідали потребам економічного розвитку країни. 

Грошові надходження впливають на розвиток країни через зростання спожи-
вання, підвищення рівня життя населення, вирішення соціальних питань. Тому 
постає питання достовірного визначення кількості трудових мігрантів, їх заробі-
тків та переказів в Україну. Також актуальним постає питання спрощення гро-
шових надходжень через фінансово-банківську систему, перед усім, зниженням 
цін на послуги з переказу.  

Державні інституції мають бути зацікавлені у надані послуг з відкриття осо-
бистих рахунків усім емігрантам. 

Підвищуючи дієвість державної міграційної політики, використовуючи ре-
зультати соціологічних досліджень різних груп мігрантів, статистичні дані сто-
совно переміщення трудових ресурсів, матеріали експертних оцінок міграційних 
потоків можливо передбачити економічні наслідки міграції для регіону конкрет-
но і країни в цілому. Таким чином, визначивши основні інструменти регулюван-
ня трудової міграції, розрахувавши розміри грошових переказів мігрантів, 
сприяючи надходженню капіталу в Україну можна впливати на ступень тінізації 
економічної діяльності. 
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СТАТИСТИКА ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ  
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ 

Статистика державних фінансів (система СДФ) є міжнародним стандартом та 
інформаційною базою для податково-бюджетного аналізу і відіграє життєво ва-
жливу роль як у розробці і моніторингу обґрунтованих фінансових програм, так і 
в здійсненні нагляду за заходами економічної політики. В системі СДФ подано 
облік за методом нарахування, розробляються баланси активів і пасивів і перед-
бачається повне охоплення державної економічної та фінансової діяльності. Хо-
ча на сьогодні лише кілька країн у змозі забезпечити відповідність стандартам, 
установлюваним у системі СДФ, кількість таких країн постійно зростає. 

Мета системи СДФ полягає в тому, щоб забезпечити комплексну концептуа-
льну й облікову основу, придатну для аналізу й оцінки податково-бюджетної 
політики, особливо результатів діяльності сектора державного управління і 
більш широкого – державного сектора будь-якої країни. Сектор державного 
управління – це сукупність одиниць, що проводять державну політику шляхом 
надання послуг переважно неринкового характеру і перерозподілу доходів і май-
на, причому обидва зазначені види діяльності в основному спираються на 
обов’язкові збори з інших секторів. Державний сектор включає сектор державно-
го управління і контрольовані органами державного управління одиниці – дер-
жавні корпорації, основна діяльність яких полягає у проведенні комерційних 
операцій. 

Податково-бюджетна статистика використовується для аналізу масштабів держа-
вного сектора; його внеску у виробництво, інвестиції і заощадження; впливу подат-
ково-бюджетної політики на економіку, ситуацію в грошово-кредитній сфері і 
заборгованість держави; податкового тягаря; тарифного протекціонізму; а також 
системи соціального захисту. Крім того, можлива оцінка ефективності державних 
витрат з метою стійкості податково-бюджетної політики, чистого боргу, зобов’язання 
по виплаті пенсій у рамках системи соціального забезпечення. 

Основні концепції, класифікації і визначення СДФ застосовувалися для еко-
номіки будь-якого типу, безвідносно до інституціональної чи правової структури 
органів державного управління країни, рівня розвитку її статистики, системи 
державного фінансового обліку і звітності, масштабу державної власності.  

СДФ узгоджено з відповідними стандартами інших міжнародно визнаних сис-
тем макроекономічної статистики: Систему національних рахунків і дві спеціалізо-
вані системи – платіжний баланс та грошово-кредитна і фінансова статистика. 
СДФ, для того щоб виключити можливість значеннєвих різночитань, багато в чому 
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спираються на текст СНР 1993 року, на видання ООН «Класифікації витрат за ці-
лями (Нью-Йорк, 2000 рік) у випадку класифікації функцій органів державного 
управління» і на щорічне видання ОЕСР «Статистика доходів». 

Призначення системи СДФ – забезпечувати статистичні дані, що дозволяють 
директивним органам та аналітикам послідовно і систематично вивчати динаміку 
фінансових операцій, фінансової позиції і стану ліквідності сектора державного 
управління чи державного сектора. 

СДФ може бути використана також для аналізу операцій органів державного 
управління конкретного рівня й операцій між різними рівнями державного 
управління, а також сектора державного управління чи державного сектора в 
цілому. 

Для підготовки зведених даних про загальні результати діяльності і фінансо-
ву позицію сектора державного управління чи державного сектора використову-
ються балансуючі статті, такі як «чисте операційне сальдо», «чисте 
кредитування/запозичення» і «зміна чистої вартості активів». Ефективне визна-
чення і кількісний вимір таких балансуючих статей досягається в рамках інтег-
рованої і комплексної основи обліку СДФ. 

Деталізовані дані системи СДФ можуть використовуватися для вивчення 
конкретних сфер державних операцій. Наприклад, дані про рівні витрат, понесе-
них у зв’язку з наданням певного виду соціальних послуг, чи про обсяги запози-
чення в банківській системі, здійснюваного органами державного управління. 

Дані системи СДФ можуть використовуватися разом з даними інших систем, 
щоб оцінювати динаміку показників сектора державного управління чи держав-
ного сектора. Уведення міжнародно визнаних стандартів дозволяє використову-
вати статистику державних фінансів для міжнародного порівняльного аналізу 
державних операцій, наприклад, для зіставлення рівнів податків чи витрат щодо 
валового внутрішнього продукту. 

Діяльність сектора державного управління і державного сектора трактується 
відповідно до визначень, наведених у СНР 1993 року. Ці сектори визначаються 
як інституційні одиниці, що здатні володіти активами, приймати зобов’язання і 
проводити економічну діяльність та операції з іншими структурами від свого 
імені. Ці характеристики роблять інституціональні одиниці об’єктом економіч-
ного і статистичного інтересу, який може бути реалізовано шляхом складання 
повного набору їхніх рахунків, включаючи баланси активів і пасивів. 

У СДФ відбиваються операції й інші економічні потоки. Потоки відбивають 
утворення, перетворення, обмін, передачу чи зникнення економічної вартості. 
Операції у своїй більшості – це взаємодія між двома інституціональними одини-
цями, що здійснюються за взаємною згодою. У звіті про операції органів держа-
вного управління відображаються результати всіх операцій, проведених у 
звітний період. Вони класифікуються як доходи, витрати, чисте придбання нефі-
нансових активів, чисте придбання фінансових активів чи чисте прийняття зо-
бов’язань. Операції, внаслідок яких утворюються доходи чи здійснюються 
витрати, ведуть до зміни чистої вартості активів. Операції інших видів спричи-
няють еквівалентні зміни в активах чи зобов’язаннях і не змінюють чисту вар-
тість активів. 

Інші економічні потоки включають зміни цін і цілий ряд інших економічних по-
дій, що впливають на обсяг наявних активів і зобов’язань, наприклад, списання боргу 
і втрати в результаті катастроф. Зведені дані про такі зміни активів, зобов’язань і 
чистої вартості активів наводяться у звіті про інші економічні потоки. 

Баланс активів і пасивів сектора державного управління чи державного сек-
тора є звітом про належні цьому сектору запаси фінансових і нефінансових акти-
вів, суми вимог інших одиниць до власників таких активів у формі зобов’язань, а 
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також про чисту вартість активів цього сектора, що дорівнює загальній вартості 
всіх активів за винятком загальної вартості всіх зобов’язань. 

Системний підхід до обліку операцій та інших економічних потоків у системі 
СДФ дає можливість повного взаємного узгодження початкового і заключного 
балансів активів і пасивів. Таким чином, запас активів чи зобов’язань певного 
виду на початок звітного періоду плюс зміни цього запасу у зв’язку з операціями 
та іншими економічними потоками дорівнює запасу на кінець періоду. Така ста-
тистична система дозволяє цілком описувати й аналізувати наслідки політичних 
заходів і конкретних економічних подій. 

Для потоків і запасів використовуються різні класифікації. Кожна дохідна 
операція класифікується залежно від того, чи належить вона до податків або 
інших видів доходів; видаткові операції класифікуються за цілями та економіч-
ними видами. Активи класифікуються відповідно до того, фінансові вони чи 
нефінансові; а фінансові активи і зобов’язання класифікуються як за видом ін-
струменту, так і за сектором одиниці, що випустила актив, власником якого є 
органи державного управління, чи власником зобов’язання, випущеного органа-
ми державного управління. 

Між СДФ і СНР 1993 року є певні відмінності. Найбільш важливе розхо-
дження полягає в тому, що в системі СДФ основна увага приділяється фінансо-
вим операціям – оподатковуванню, витратам, запозиченню і кредитуванню, тоді 
як у СНР 1993 року велика увага приділяється також виробництву і споживанню 
товарів і послуг. У результаті порядок обліку виробничої діяльності органів дер-
жавного управління в системі СДФ істотно відрізняється від порядку обліку та-
кої діяльності в СНР 1993 року. Значні розходження пов’язані з порядком обліку 
нагромадження капіталу за рахунок власних коштів, пенсійних програм для дер-
жавних службовців і ступенем консолідації. 

Розробка статистики державних фінансів є першим етапом складання статистики 
сектора державного управління в національних рахунках. З цієї причини деякі дані, 
що, як правило, відсутні в стандартному представленні СДФ, повинні зберігатися в 
допоміжних облікових записах, оскільки вони необхідні для складання національних 
рахунків. Наприклад, варто зберігати докладні оцінки по пенсійних програмах для 
державних службовців, щоб мати можливість використовувати ці дані в рамках ін-
шого підходу до обліку таких програм у СНР 1993 року. 

Охоплення окремих категорій операцій може трохи розрізнятися. Наприклад, 
оплата праці працівників, що у системі СДФ відбивається як витрати, не включає 
оплату праці працівників, що беруть участь у нагромадженні капіталу за рахунок 
власних коштів, тоді як у СНР 1993 року оплата праці працівників включає опла-
ту праці всіх працівників. Разом з тим визначення і структура оплати праці пра-
цівників у обох системах однакові. Використання тієї самої назви при різному 
охопленні може стати причиною непорозумінь. Для того, щоб звернути увагу на 
розбіжності в охопленні або інших аспектах між концепцією СДФ і аналогічною 
концепцією СНР 1993 року, після відповідної назви в СДФ додається покажчик 
«[СДФ]» і наводиться роз’яснення таких розбіжностей. 

Позичкові гарантії і неявні гарантії з надання соціальної допомоги у разі ви-
никнення різних потреб можуть мати важливі економічні наслідки для економіки 
в цілому, однак вони не спричиняють виникнення операцій чи інших економіч-
них потоків, що відображаються у системі СДФ, доти, доки фактично не відбу-
деться певна подія чи не буде виконана обговорена умова. Умовні інструменти 
відбиваються в обліку як довідкові статті. 

Центральне місце в охопленні системи СДФ займає сектор державного 
управління, визначений, відповідно до СНР 1993 року, на основі інституціона-
льних одиниць. Нерідко окремі функції органів державного управління вико-
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нують одиниці державного сектора в більш широкому визначенні. Для обліку 
податково-бюджетних операцій і видів діяльності, здійснюваних за межами 
сектора державного управління, рекомендується складати статистику держав-
ного сектора і виділяти операції між одиницями сектора державного управлін-
ня і державних корпорацій. 

У СДФ потоки відображаються за методом нарахування, що означає відо-
браження потоків у обліку на момент створення, перетворення, обміну, передачі 
чи зникнення економічної вартості.  

Використання методу нарахування також означає повну інтеграцію операцій, 
що не мають грошово-кредитного характеру, у перероблену систему СДФ.  

Вартісну оцінку потоків, а також активів, зобов’язань і чистої вартості активів 
проводять за поточними ринковими цінами, але при цьому передбачається також 
відображення номінальної вартості боргових цінних паперів у довідкових статтях.  

СДФ містить повні баланси активів і пасивів, які включають усі запаси фі-
нансових і нефінансових активів, зобов’язань і чисту вартість активів.  

Системне відображення в обліку операцій та інших економічних потоків за-
безпечує можливість повної інтеграції потоків і запасів та узгодження розбіжно-
стей між початковим і кінцевим балансом активів і пасивів.  

Усі операції, пов’язані з придбанням чи вибуттям фінансових активів, урахо-
вуються як фінансові операції, а чисте кредитування/запозичення являє балан-
суючу статтю, обумовлену як чисте придбання всіх фінансових активів за 
винятком чистого прийняття всіх зобов’язань у результаті операцій. У системі 
передбачається балансуюча стаття – загальне сальдо, яка дозволяє враховувати 
чисте придбання окремих фінансових активів. 

Впровадження цілком інтегрованої системи СДФ забере певний час, і темпи ці-
єї роботи визначатимуться специфічними потребами й обставинами конкретних 
країн. Зокрема, багатьом країнам буде необхідно переглянути свої базові системи 
обліку щодо принципів обліку за методом нарахування і переглянутих схем класи-
фікації системи СДФ. Важливо пам’ятати, що незважаючи на використання при 
описі системи СГФ стандартних термінів бухгалтерського обліку, вона є системою 
статистичної звітності, що може за багатьма важливими аспектами відрізнятися від 
базової системи фінансової звітності, на основі якої ґрунтуватиметься значна час-
тина статистики СГФ. 

Багато країн дотримуватимуться такого порядку впровадження розглянутої 
системи. Наприклад, на першому етапі переходу країни можуть впровадити пе-
реглянуту класифікаційну структуру звіту про операції органів державного 
управління чи звіту про джерела і використання коштів і внести виправлення в 
існуючу статистику на касовій основі, щоб урахувати відомі недоліки такої стати-
стики, наприклад, включивши в неї інформацію про прострочену заборгованість 
по доходах чи витратах. Ще одним етапом може стати збирання балансової ін-
формації з фінансових активів і зобов’язань, що дасть змогу оцінити інші еконо-
мічні потоки в системі, пов’язані з цими фінансовими статтями. 

В системі СДФ наводиться характеристика охоплення сектора державного 
управління, поділ цього сектора на підсектори і його розширення до державного 
сектора. Спочатку узагальнюються концепції операцій, інших економічних по-
токів і запасів активів і зобов’язань. Потім викладаються правила обліку, що 
регламентують їхнє відображення, включаючи час відображення в обліку, варті-
сну оцінку і консолідацію. Розглядається аналітична основа, що визначає такий 
порядок представлення операцій, інших економічних потоків і балансів активів і 
пасивів, що дозволяє розрахувати балансуючі статті як зведені показники діяль-
ності сектора державного управління. 
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У СДФ подаються класифікації операцій, інших економічних потоків і запа-
сів активів та зобов’язань. Багато уваги присвячено дохідним операціям, що яв-
ляють собою збільшення чистої вартості активів, опису видаткових операцій, що 
призводять до зменшення чистої вартості активів. У СДФ розглядається баланс 
активів і пасивів та класифікація запасів активів, зобов’язань і чистої вартості 
активів, представлена класифікація операцій з нефінансовими активами, класи-
фікація функцій органів державного управління, класифікація операцій з фінан-
совими активами і зобов’язаннями та інші економічні потоки. 

Крім цього, в СДФ викладається порядок обліку різних боргових і пов’язаних 
з боргом операцій та інших економічних потоків; узагальнюються взаємозв’язки 
між системою СДФ і СНР 1993 року; перераховані всі класифікаційні коди, вико-
ристовувані в системі СДФ. Окремо розглядаються питання соціального захисту. 
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Мельник О.Я., ст. викладач УДУФМТ 

МАЙНОВІ ПОДАТКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНО-
МІКИ 

Майнові податки можуть служити одним із суттєвих джерел надходжень до 
суспільного сектора бюджету, а також важливим інструментом детінізації еко-
номіки загалом та податкової системи зокрема. 

При цьому варто зауважити, що фактично значення майнових податків як 
джерела податкових надходжень скоротилось останнім часом у багатьох країнах, 
наприклад, членах ОЕСР, у яких частка майнових податків знизилася 8% (в се-
редньому) від загальної величини податкових надходжень у 1960-х рр. минулого 
століття до 5% (приблизно) в наші дні. В якості чи не найголовнішої причини 
такого скорочення може розглядатися порівняне посилення значення та зростан-
ня ролі у ХХ ст. інших податкових інструментів. Таким чином, у більшості євро-
пейських країн на сьогоднішній день існує чималий простір для впровадження 
ефективних систем оподаткування майна. 

З історичного погляду зазначимо, що майнові податки неможливо розглядати 
відірвано від інших податкових інструментів. Це обумовлено не стільки особли-
востями та специфікою даного податкового інструменту, скільки природою по-
датків як таких, які у своїй основі мають розглядатися і впроваджуватися з 
урахуванням тісної взаємодії з іншими елементами податкової системи. Оскільки 
остання покликана служити національному соціальному та економічному розви-
тку, то впровадження кожного окремого податкового інструменту може служити 
зазначеним цілям лише з урахуванням усіх економічних факторів у їх взаємодії, 
скоригованих на основі історичних даних та світового досвіду. 

Зазирнувши в історію, можемо простежити тенденцію до збільшення загаль-
ного відсотку податків у ВВП. У середньому їх частка зросла з 25,8% у 1965-му 
до 37% у 1998 в країнах-членах ОЕСР. І хоча тенденція зростання була не такою 
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стрімкою протягом останніх років, вона все ще залишається тенденцією росту, 
щоправда, зі значними варіаціями залежно від конкретної країни. У загальному 
вигляді у країнах з економіками, що розвиваються, порівняно з розвинутими 
країнами, співвідношення податкового навантаження і ВВП є дещо меншим. 
Так, у багатьох країнах, що розвиваються, частка податків у ВВП становить ме-
нше 20%, тоді як на противагу їм у країнах-членах ОЕСР даний показник зазви-
чай перевищує 45%, наприклад, у Данії, Франції, Італії або Швеції. Водночас у 
двох найбільших світових економіках – США та Японії – зазначений показник 
не перевищує 30%. 

Ураховуючи постійно зростаючі очікування та потреби суспільства у сферах 
медичного обслуговування, якості та тривалості життя, пенсійного забезпечення, 
освітніх послуг тощо, ці показники зростатимуть і надалі, або принаймні, утри-
муватися на існуючому рівні. Водночас, через зростаючу в сучасних умовах по-
даткову конкуренцію, все більша роль відводитиметься саме майновим 
податкам. На користь останніх говорить також усе більша децентралізація секто-
ра суспільних послуг та прагнення урядів, а також населення окремих країн, до 
запровадження та використання більш локалізованих податкових інструментів. 
Поряд з перерахованим, не останню роль відіграють майнові податки й у процесі 
детінізації економіки загалом, а також сприяння прозорості та справедливості 
податкової системи. 

Підсумувавши сказане, виникає питання про економічно доцільне джерело 
підтримки існуючої величини податкових надходжень, принаймні, на існуючому 
рівні, при чому з урахуванням потреб міжнародної податкової конкуренції. Оскі-
льки нові податкові інструменти навряд будуть вигадані, вірогідно, що податкові 
надходження країни отримуватимуть з тих самих джерел, що й існують сьогодні. 
Тож доцільним виглядає аналіз можливості більш ефективного використання тих 
податкових інструментів, які на сьогодні задіяні не повною мірою. Зокрема, до 
таких податкових інструментів можна віднести й майнові. 

Майнові податки в широкому розумінні становлять понад 10% від загальної 
величини податкових надходжень у Великій Британії, США, Канаді, Японії та 
Кореї. Незважаючи на важливу роль даної групи податків в ефективному функ-
ціонуванні податкових систем, їх частка у ВВП і величині загальних надходжень 
помітно скоротилася протягом останніх десятиліть. Так, у 1998 році майнові 
податки становили в середньому 5% від загальної величини податкових надхо-
джень у країнах-членах ОЕСР, тоді як ще у 1975 році цей показник був 6%, а 
десятьма роками раніше – взагалі 8%. При цьому зауважимо, що у попередніх 
століттях майнові податки напевно становили чи не найважливішу статтю пода-
ткових надходжень як на місцевому, так і на загальнонаціональному рівнях. 
Оскільки процеси глобалізації створили для мультинаціональних компаній неви-
черпні можливості уникнення корпоративного оподаткування у конкретних кра-
їнах, важливість майнових податків як інструменту, що не надає таких 
можливостей, а сприяє винятково прозорості і справедливості податкових сис-
тем, стрімко зростає. 
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Пількевич К.Л., аспірантка УДУФМТ 

РОЛЬ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ  
В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
Однією з істотних вад сучасної системи економічної безпеки є відсутність 

належної уваги до рівня бюджетного дефіциту й стану державного боргу, зокре-
ма, зовнішнього. Зростання державного зовнішнього боргу передбачає збіль-
шення витрат державного бюджету, пов’язаних з обслуговуванням і погашенням 
державного боргу, та зменшення можливостей фінансування бюджету за рахунок 
боргових джерел. Крім того, зовнішній борг є складовою частиною економічної 
системи, він виявляє прямий і опосередкований вплив на її елементи, зокрема, на 
грошово-кредитну і валютну системи, рівень інфляції, внутрішні і зовнішні за-
ощадження, іноземні інвестиції тощо. Таким чином, зовнішній борг впливає на 
економіку країни загалом, а можливості його ефективного використання багато в 
чому визначаються загальним рівнем розвитку економіки і стосуються практич-
но всіх елементів економічної системи. Надмірно високий тягар зовнішнього 
боргу, несвоєчасне його обслуговування становлять значні перепони у функціо-
нуванні національної економіки, підривають можливість проведення незалежної 
економічної політики і, відповідно, є фактором, який може впливати на економі-
чну безпеку країни. У такій ситуації країні починають диктувати умови не лише 
щодо погашення заборгованості, а й щодо проведення економічної політики за-
галом. Отже, здатність ефективно управляти зовнішнім боргом напряму 
пов’язана з системою економічної безпеки країни. 

У зв’язку з цим слід враховувати щонайменше два головних аспекти взаємо-
зв’язку зовнішнього державного боргу з системою економічної безпеки держави. 
По-перше, у випадку, якщо обсяги зовнішньої фінансової допомоги закладено у 
бюджет, її неотримання, несвоєчасне отримання або отримання в менших розмі-
рах означатиме загрозу бюджетній (а відтак, і фінансовій загалом) безпеці Укра-
їни, уповільнить виконання цілого ряду програм, призведе до погіршення 
платіжного балансу. Це, в свою чергу, може поставити під сумнів успішність 
випуску українських єврооблігацій, негативно позначитися на процесі іноземно-
го інвестування. По-друге, надзвичайно важливою загрозою економічній безпеці 
України є катастрофічно швидке зростання зовнішнього державного боргу, що 
автоматично означає збільшення видатків бюджету на його обслуговування.  

Крім того, економічні дослідження свідчать, що акумуляція державного бор-
гу не сприяє збільшенню інвестицій в економіку країни, а після перевищення 
критичного значення у 50% від ВВП зменшує цей показник. Наприклад, стрімке 
збільшення державного зовнішнього боргу Болгарії до 2000 року, за допомогою 
якого фінансувалися сумнівні програми соціального захисту й підтримки вироб-
ництва за відсутності економічних реформ, призвело до значного падіння темпів 
економічного розвитку й екстремальних рішень в економічній політиці. Також 
яскравим є приклад країн Латинської Америки. У жодній з цих країн масштабні 
зовнішні запозичення, накопичені протягом багатьох років, суттєво не допомог-
ли ані визначенню пріоритетних напрямків у структурній перебудові, ані селек-
тивній підтримці окремих галузей і виробництв. 

Тому вкрай важливим є створення умов, за яких поточні потреби держави 
будуть задовольнятися без шкоди для її подальшого поступального соціально-
економічного розвитку. Контроль за дотриманням такого співвідношення мож-
ливий за умови впровадження відповідних індикаторів фінансової безпеки дер-
жави. Зокрема, в міжнародній практиці для оцінки стану зовнішнього 
державного боргу використовуються різноманітні показники, серед яких: відно-
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шення зовнішнього державного боргу до ВВП та експорту країни, відношення 
обслуговування зовнішнього державного боргу до експорту країни. Наразі в 
Україні на законодавчому рівні відсутня система чітких критеріїв щодо держав-
ної зовнішньої заборгованості з огляду на економічну безпеку країни. 

Максимально можливе досягнення інтересів України як позичальника з 
обов’язковим урахуванням інтересів позикодавців на взаємовигідних умовах – 
центральна проблема при отриманні іноземних кредитів. У зв’язку з цим необ-
хідно здійснювати пошук і знаходження відповідних альтернативних позикодав-
ців і відстоювання державотворчих інтересів України. Проте, особливе значення 
при залученні зарубіжних коштів має не лише комерційна сторона отримання 
доходу для повернення кредиту, а й політична сторона – недопущення утиснення 
національного суверенітету й загрози економічній безпеці країни. 

Державний борг України на початок 2010 року досяг історичного максимуму 
і становив 301,5 млрд. грн. (або 37,8 млрд. дол. США), зокрема, зовнішній – 
196,4 млрд. грн. (або 65,1%)1. Але частка державного боргу у ВВП залишалася 
невисокою порівняно з іншими країнами, включаючи розвинені. Вона сягнула 
33,0% ВВП порівняно з 20,0% на кінець 2008 року та 12,3% – на кінець 2007-го, 
посилюючи загрози для стабільності державних фінансів. За цим показником 
Україна повернулася на рівень середини 2002 року. Водночас в контексті еконо-
мічної безпеки доцільно враховувати стан сукупного зовнішнього боргу (з ура-
хуванням корпоративного боргу), який перевищив 100 млрд. дол. США, що має в 
будь-якому випадку забезпечуватись валютою через НБУ2. Отже, прискорене 
нарощування зовнішнього боргу є вкрай обтяжливим для платіжного балансу 
України, значно посилює валютні ризики і створює серйозні загрози для фінан-
сової системи загалом. 

Особливо слід підкреслити, що проблема зовнішнього боргу загострюється й 
існуванням проблеми внутрішнього боргу, насамперед, з обслуговування ринку 
державних цінних паперів. 

У подальшому очікується зростання питомої ваги коштів, необхідних для об-
слуговування та погашення державного зовнішнього боргу, насамперед через 
закінчення пільгових термінів надання зовнішніх кредитів, а також унаслідок 
більш жорстких умов надання запозичень зовнішніми кредиторами. 

Поточний рівень економічної безпеки в Україні в зв’язку із тенденцією до 
швидкого зростання обсягу зовнішньої і внутрішньої заборгованості є недостат-
нім. З огляду на це, пріоритетними завданнями, спрямованими на підвищення 
ефективності управління державним боргом, мають стати: 

– недопущення подальшого зростання дефіциту Державного бюджету; 
– розробка узгодженої державної стратегії щодо зовнішніх запозичень і 

шляхів їх поетапного зменшення, а також прийняття закону «Про держа-
вний борг України», який повинен удосконалити процес управління 
державним боргом; 

– оптимізація структури боргу шляхом продовження середнього терміну 
погашення кредитів і зменшення вартості обслуговування на базі нової 
методики оцінки ризиків й інструментів їх мінімізації3; 

                                                                 
1 За даними Міністерства фінансів України. 
2 Офіційний сайт Рахункової палати України. – www.ac-rada.gov.ua. 
3Висоцький В., Калитчук В., Драчук Ю., Котович Т. Управління ризиками державного 
боргу: від теоретичних концепцій до практичних кроків в Україні // Світ фінансів. – 2008. 
– №14. – С. 47-48. 
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– зменшення обсягів іноземних кредитів, гарантованих урядом, забезпе-
чення умов і сприяння самостійному виходу вітчизняних підприємств на 
міжнародні фінансові ринки для залучення інвестицій; 

– підвищення ефективності використання запозичених коштів, а також за-
безпечення розвитку альтернативних непозичкових інструментів фінан-
сування бюджетних видатків (шляхом створення більш сприятливих 
умов для залучення приватного капіталу). 

Глотов Є.О., к.т.н., доцент,  
Харківський інститут фінансів УДУФМТ 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПЛАТЕЖУ, ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ,  
ЕФЕКТИВНОЇ І НОМІНАЛЬНОЇ СТАВКИ ВІДСОТКІВ 
В даній статті розглядається визначення терміну платежу, процентної ставки, 
ефективної і номінальної ставки відсотків при інвестиціях, вкладах, позичках. 
Обчислення розглядаються з використанням функцій Excel: КПЕР, СТАВКА,  
ЭФФЕКТ, НОМИНАЛ. 
Ключові слова: функція, процентна ставка за період, майбутня вартість, зведе-
на вартість, ефективна і номінальна ставка відсотків 

 
До задач цієї групи відносяться задачі, які дозволяють обчислювати: 
– загальне число періодів сталих виплат, необхідних для досягнення зада-

ного майбутнього значення; число періодів, через яке початкова сума по-
зички (внеску) досягне заданого значення (функція КПЕР); 

– значення сталої процентної ставки за один період для серії фіксованих 
періодичних платежів; значення ставки відсотка із внеску чи позички 
(функція СТАВКА). 

Функція КПЕР повертає загальну кількість періодів виплати для інвестиції на 
основі періодичних сталих виплат і сталої процентної ставки. 

Синтаксис цієї функції: 
КПЕР(ставка; плт; пс; бс; тип), 

де ставка - процентна ставка за період;  
плт - виплата, яка виконується в кожний період; це значення не може зміню-

ватися протягом усього періоду виплат. Як правило, платіж складається з основ-
ного платежу і платежу за відсотками і не охоплює податків і зборів;  

пс - зведена на сучасний момент вартість або загальна сума, яка на цей час 
рівноцінна рядові майбутніх платежів;  

бс - необхідне значення майбутньої вартості або залишку коштів після остан-
ньої виплати. Якщо аргумент бс не заданий, то вважається рівним 0 (наприклад, 
бс для позички дорівнює 0);  

тип - число 0 або 1, яке вказує, коли повинна виконуватися виплата (0, або не 
заданий - наприкінці періоду, 1 - на початку періоду). 

Приклад 1. Розрахувати, через скільки років внесок величиною 1 млн. грн. 
досягне обсягу 1 млрд. грн., якщо річна ставка відсотка для внеску 16,79% і на-
рахування відсотків здійснюється щоквартально. 

Розв’язування 
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При щоквартальному нарахуванні відсотків величина відсотка за період до-
рівнює 16,79%/4. Використовуючи аргументи ставка = 16,79%/4, пс = –1 млн. 
грн., бс =1000 млн. грн., функцію КПЕР запишемо так: 

= КПЕР(16,79%/4;;-1;1000). 
Відповідь: 168 - це число кварталів. Число років буде 168 : 4 = 42. 

Приклад 2. Для забезпечення майбутніх витрат створюється фонд. Кошти у 
фонд надходять у вигляді сталої річної ренти постнумерандо. Величина разового 
платежу 16 млн. грн. На внески, що надійшли, нараховується 11,18 % річних. 
Необхідно визначити, коли величина фонду буде дорівнювати 100 млн. грн. 

Розв’язування: =КПЕР(11,18%;-16;;100). 
Відповідь: 5 років. 

Приклад 3. Очікується, що щорічні доходи від реалізації проекту станови-
тимуть 33 млн. грн. Необхідно розрахувати термін окупності проекту, якщо інве-
стиції до початку надходження доходів складуть 100 млн. грн., а норма 
дисконтування дорівнює 12,11%. 

Розв’язування: = КПЕР(12,11%;33;-100). 
Відповідь: 4 роки. 

Приклад 4. Позичка величиною 66000 тис. грн., видана під 36% річних, по-
гашається звичайними щомісячними платежами по 6630 тис. грн. Розрахувати 
термін погашення позички. 

Розв’язування 
Щомісячні виплати необхідно записувати як від’ємні, а суму одержаної по-

зички - як додатне число. Оскільки позичка цілком погашається, її майбутня 
вартість бс дорівнює нулю. 

=КПЕР(36%/12;-6630;66000). 
Відповідь: 12 місяців = 1 рік. 

Вправи 
1. Розрахуйте, через скільки років обов’язкові щомісячні платежі величиною 

150 тис. грн. принесуть доход у 10 млн. грн. при ставці відсотка 13,5% річних.  
Відповідь: 4,13 року. 
2. Розрахуйте, через скільки років відбудеться повне погашення позички ве-

личиною 500 тис. грн., якщо виплати по 100 тис. грн. здійснюються наприкінці 
кожного кварталу, а ставка відсотка - 15% річних. 

Відповідь: 1,41 року. 
3. Розрахуйте, через скільки років внесок величиною 500 тис. грн. досягне 

величини 1 млн. грн. при щомісячному нарахуванні відсотків і ставці 35,18% 
річних.  

Відповідь: 2 роки. 
4. Порівняйте за строками окупності три варіанти інвестицій, які характе-

ризуються потоками платежів (млн. грн.), наведених у табл. 1. 
 
 

Таблиця 1 

Варіант Початкові витрати Щорічні надходження 
А -240 79 
Б -290 87 
В -390 112 
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Норма дисконтування - 12%. 
Відповідь: Строк окупності для варіантів А і В - 4 роки, для варіанта Б - 4,5 

року. 
Функція СТАВКА повертає процентну ставку з ануїтету за один період. 

СТАВКА обчислюється шляхом ітерацій і може давати нульове значення або 
декілька значень. Якщо послідовні результати функції СТАВКА не збігаються з 
точністю 0,0000001 після 20-ти ітерацій, то СТАВКА повертає повідомлення про 
помилку. 

Синтаксис цієї функції: 
СТАВКА(кпер; плт; пс; бс; тип; припущення), 
де кпер - загальне число періодів платежів з ануїтету;  
плт - регулярний платіж (один раз на період), величина якого залишається 

сталою протягом усього терміну ануїтету (як правило);  
плт складається з платежу основної суми і платежу відсотків, але не включає 

інших зборів або податків; якщо аргумент не заданий, повинне зазначатися зна-
чення аргументу бс;  

пс - зведена на сучасний момент вартість або загальна сума, яка на сучасний 
момент рівноцінна рядові майбутніх платежів;  

бс - необхідне значення майбутньої вартості або залишку коштів після остан-
ньої виплати (якщо аргумент бс не заданий, то вважається рівним 0; 

тип - число 0 або 1, яке визначає, коли виконується виплата (0, або не зада-
ний - наприкінці періоду, 1 - на початку періоду); 

припущення - передбачувана величина ставки (якщо значення припущення не 
задане, то вважається рівним 10 відсоткам). 

Приклад 1. Вважаємо, що компанії Х буде потрібно 100000 тис. грн. через 2 
роки. Компанія готова вкласти 5000 тис. грн. відразу і по 2500 тис. грн. кожного 
наступного місяця. Якою повинна бути ставка відсотків на інвестовані кошти, 
аби одержати необхідну суму наприкінці другого року? 

Розв’язування: =СТАВКА(24;-2500;-5000;100000). 
Відповідь: 3,28%, або 39,36% річних. 

Приклад 2. Вважаємо, що компанія відмовилася від щомісячних виплат і го-
това сьогодні покласти на депозит 400000 тис. грн. Визначимо, як у цьому випа-
дку зміниться мінімальна річна процентна ставка (інші дані в попередньому 
прикладі). 

Розв’язування: =СТАВКА(24;;-40000;100000). 
Відповідь: 3,89%, або 46,7% річних. 

Приклад 3. Розрахуйте процентну ставку для чотирирічної позички сумою 
7000 тис. грн. із щомісячним погашенням по 250 тис. грн. за умови, що позичка 
цілком погашається. 

Розв’язування: =СТАВКА(48;-250;7000). 
Відповідь: 2,46%, або 29,5% річних. 

 

Вправи 
1. Передбачається шляхом щоквартальних внесків постнумерандо по 35 млн. 

грн. протягом 3 років створити фонд розміром 500 млн. грн. Якою повинна бути 
річна процентна ставка?  

Відповідь: 12,46%. 
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2. Якою повинна бути річна процентна ставка із внеску розміром 800 тис. 
грн., аби його величина на кінець року склала 1200 тис. грн. (відсотки нарахову-
ються щомісячно).  

Відповідь: 41,24%. 
3. Розрахувати процентну ставку для 3-річної позички розміром 5 млн. грн. із 

щоквартальним погашенням по 500 тис. грн. 
Відповідь: 11,69%. 
 
Розрахунок ефективної і номінальної ставки відсотків 
Функція ЭФФЕКТ повертає ефективну (фактичну) річну процентну ставку, 

якщо задані номінальна річна процентна ставка і кількість періодів у році, за які 
нараховуються складні відсотки.  

Синтаксис цієї функції: 
ЭФФЕКТ (номінальна_ставка; кіл_пер), 
де номінальна_ставка – номінальна річна процентна ставка; 
кіл_пер – кількість періодів на рік, за які нараховуються складні відсотки. 
Зазначимо, що аргумент кіл_пер зрізується до цілого. 
Якщо один із аргументів не є числом, або номінальна_ставка ≤ 0 чи 

кіл_пер < 1, то функція ЭФФЕКТ повідомляє про помилку.  
Ефективна річна процентна ставка обчислюється за такою формулою: 

кіл_пер
номінальна ставка

ЭФФЕКТ 1 1.
кіл_пер

 
= + − 
   

Приклад 1. Розглянемо позичку сумою 1000 тис. грн. з номінальною став-
кою відсотка 12% і терміном сплати 3 роки. Нехай уся позичка і нараховані від-
сотки виплачуватимуться єдиною сумою наприкінці цього терміну. Яка сума 
буде виплаченою, якщо нарахування відсотків здійснюється: а) щопівріччя; б) 
щоквартально; в) щомісячно; г) щоденно. 

Розв’язування 
Задачу можна розв’язати декількома способами. За допомогою функції БС: 
а) БС(12%/2;2*3;;-1000)=1418,52, 
б) БС(12%/4;4*3;;-1000)=1425,76, 
в) БС(12%/12;12*3;;-1000)=1430,77, 
г) БС(12%/365;365*3;;-1000)=1433,24. 
 
З іншого боку, можна розрахувати майбутню вартість позички, використо-

вуючи ефективну процентну ставку. Знайдемо ефективні ставки в комірках 
А1:А4. В комірку А1 введемо формулу =ЭФФЕКТ(12%;2), дістанемо результат 
0,1236. В комірку А2 введемо формулу =ЭФФЕКТ(12%;4), дістанемо результат 
0,1255. В комірку А3 введемо формулу =ЭФФЕКТ(12%;12), дістанемо результат 
0,1268. В комірку А4 введемо формулу =ЭФФЕКТ(12%;365), дістанемо резуль-
тат 0,1275. 

В комірку В1 введемо формулу для обчислення майбутньої вартості позички 
=БС(А1;3;;-1000) і скопіюємо її в комірки В2:В4. В результаті одержимо шукані 
дані. 

 

Вправа 
Номінальна ставка складає 11%. Розрахувати ефективну процентну ставку 

при таких варіантах нарахування відсотків: 
а) піврічному; 
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б) квартальному; 
в) щомісячно. 
Відповідь: а) 11,3%; б) 11,46%; в) 11,57%. 
 
Функція НОМИНАЛ повертає номінальну річну ставку, якщо задані ефекти-

вна (фактична) ставка і число періодів у році, за які нараховуються складні від-
сотки. 

Синтаксис цієї функції: 
НОМИНАЛ (ефект_ставка; кіл_пер), 
де ефект_ставка – фактична процентна ставка;  
кіл_пер – кількість періодів у році, за які нараховуються складні відсотки. 
Зауважимо, що аргумент кіл_пер зрізується до цілого.  
Якщо певний аргумент не є числом, або ефект_ставка ≤ 0, або кіл_пер < 1, 

то функція НОМИНАЛ повідомляє про помилку.  
Функція НОМИНАЛ зв’язана з функцією ЭФФЕКТ таким рівнянням:  
 

1
пер_кіл

ставканомінальна
1ЭФФЕКТ

пер_кіл

−







+= . 

 
Приклад. Вважаємо, що ефективна ставка складає 28%, а нарахування відсо-

тків здійснюється щомісяця. Розрахувати номінальну ставку. 
Розв’язування: =НОМІНАЛ(28%;12). 
Відповідь: 0,2494 чи 24,94%. 

Вправа 
Ефективна ставка складає 15%, відсотки нараховуються щоквартально. Роз-

рахувати номінальну ставку. 
Відповідь: 14,2%. 
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Якушик І.Д., д.е.н., професор,  
завідувач кафедри міжнародної економіки УДУФМТ 

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ПДВ В УКРАЇНІ 
Становлення оподаткування в Україні відбулось шляхом запровадження кла-

сичної податкової системи розвинених країн з ринковою економікою. Податки в 
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Україні на початку їх встановлення не відповідали рівню розвитку продуктивних 
сил, економічних відносин. Неврахування реального стану рівня політичного, 
соціально-економічного розвитку країни призвело до виникнення ряду проблем. 
Зокрема, високий податковий тиск, велика кількість податкових пільг наданих 
фізичним, юридичним особам, окремим галузям, територіям та навіть окремим 
юридичним особам. Не адаптованість податкового законодавства до економіч-
них процесів в країні стало причиною масштабного ухилення і уникнення від 
оподаткування тощо. 

Серед податків за весь період функціонування податкової системи проблем-
ним залишається податок на додану вартість. Відповідно до принципів побудови 
податку на додану вартість відшкодування ПДВ здійснюється з метою повер-
нення платнику цього податку різниці коштів між сплаченим ПДВ постачальни-
кам і покупцями, а також для запобігання подвійного оподаткування при 
експорті, забезпечення конкурентоздатності експортних товарів. При цьому пе-
редбачається, що на всіх стадіях створення доданої вартості товару відповідні 
суми ПДВ сплачуються в бюджет. Тому, проблем з відшкодуванням ПДВ з точ-
ки зору теорії не виникає. Держава повертає те, що було вже сплачено. Проте, на 
практиці сплата ПДВ в бюджет не відповідає потенційним нарахуванням цього 
податку по всьому ланцюгу постачальників. При цьому виникають різноманітні 
«схеми» незаконного пред’явлення платниками для бюджетного відшкодування 
ПДВ, що іноді набирають форму своєрідного бізнесу, що призводить до вими-
вання бюджетних коштів. В першу чергу це стосується експортерів.   

Разом з тим, з метою прийняття рішення про достовірність задекларованого 
від’ємного сальдо з ПДВ шляхом проведення перевірок по всьому ланцюгу по-
стачальників займає досить багато часу, людських і фінансових ресурсів, при-
зводить до затримки бюджетного відшкодування. Органам стягнення досить 
часто приходиться доводити в суді факт незаконних спроб отримати платниками 
ПДВ бюджетне відшкодування. Це, в свою чергу, досить часто призводить до 
відтермінування вирішення цього питання на тривалий період. 

Таким чином, підприємства, які дійсно виробляють і експортують продук-
цію, постійно ризикують одержати з великою затримкою чи зовсім не одержати 
відшкодування ПДВ. Тому, з огляду на ризик можливого неплатежу з боку дер-
жави, ці підприємства досить часто приймають рішення, і використовують схе-
ми, щоб не платити ПДВ. Таким чином, виникає проблема надходження ПДВ до 
бюджету, виникнення недоїмки по ПДВ. 

Проблеми ПДВ, на наш погляд, закладені в самому механізмі його функціо-
нування, зокрема в можливості отримання суб’єктами господарювання бюджет-
ного відшкодування. Якщо в інших країнах, як правило, він діє із значно 
меншими проблемами, то у нас вони достатньо гострі. З метою дотримання 
принципу нейтральності цього податку до виробництва відповідно до Закону 
України «Про податок на додану вартість» його надходження до доходної части-
ни державного бюджету, в першу чергу, направляються на бюджетне відшкоду-
вання господарюючим суб’єктам, які задекларували від’ємне сальдо ПДВ і 
настав час його повернення. Потенційна можливість отримати кошти із бюджету 
у вигляді відшкодування ПДВ спонукає до відповідних дій кримінальні елемен-
ти. Вони використовують для досягнення цієї мети різноманітні підходи, зокре-
ма, зменшення податкової бази при трансфертному ціноутворенні, створення 
фіктивних підприємств тощо. В результаті складається ситуація, коли до від-
шкодування з бюджету пред’являються суми, що перевищують обсяг ПДВ, 
сплачений у бюджет на всіх стадіях створення товару. 

Труднощі у виявленні дійсних сум відшкодування особливо виникають при 
експортних операціях, а саме у зв’язку з існуванням, так званого, псевдо-
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експорту (завищення декларативної митної вартості експортного товару, відсут-
ність фактичного перетину митного кордону).  

Тому органи ДПС вимушені вдаватися до перевірок заявлених сум ПДВ до 
відшкодування, що дозволяє, з одного боку, стримувати вимивання коштів із 
бюджету, а з іншого – на жаль, призводить до вимивання обігових коштів під-
приємств. 

Таким чином, очевидно, що багато років підряд питання немає позитивного 
вирішення. Серед заходів, які були направлені на його вирішення, слід зазначи-
ти, перш за все, такі, як введення спеціальних рахунків з ПДВ, зміна підходу до 
декларування ПДВ, видача на суми підтверджені органом ДПС бюджетного від-
шкодування ПДВ суб’єктам господарювання казначейських векселів тощо. 

В одному із проектів Податкового кодексу ( автори Катеринчук М.Д., Ляпі-
на К.М. та інші) запропоновано податок на додану вартість замінити на податок 
на додану вартість односторонньої дії. Ці зміни є досить суттєвими, оскільки 
вони передбачають відміну бюджетного відшкодування ПДВ. 

В зв'язку з цим пропозиції авторів Податкового кодексу є цікавими. Однак, 
слід зразу ж зауважити, що запропонований ними податок є не що інше як пода-
ток на продаж. А це, в свою чергу, веде до необхідності визначення кінцевого 
споживача, що посилює суб’єктивний підхід до адміністрування цього податку, 
який, як правило, призводить до негативних наслідків. Механізм адміністрування 
запропонованого податку виписаний некоректно, що призведе до недонадходжень 
його до бюджету і зловживань. 

Вирішення проблем ПДВ, на наш погляд, перш за все, полягає у вдосконален-
ні його адміністрування. Основним при цьому є максимальне зняття 
суб’єктивного фактора у прийнятті рішення про достовірність заявленого до від-
шкодування від’ємного сальдо з ПДВ. З цієї метою необхідно створити такий 
механізм адміністрування ПДВ, який давав би можливість відслідковувати в реа-
льному часі та повному обсязі рух грошей і товарів в ланцюгах постачальників і 
покупців, пов’язаних з конкретним платником ПДВ. Для цього, як перший крок, 
необхідно змінити підходи до декларування (запровадження обов’язкового елект-
ронного декларування і з зазначенням всіх контрагентів платника ПДВ, вдоскона-
лення декларації ПДВ), забезпечити оперативний обмін інформацією по ПДВ між 
податковими службами країн – основних торгових партнерів України. 

Сотченко Є.В., консультант по впровадженню ERP-систем, м. Київ) 

ОЦІНКА ЯКОСТІ СТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ 
УГОДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗ-

ПЕКИ 
Для ритмічного функціонування будь-якого господарюючого суб'єкта потрі-

бен еквівалент обміну з іншими контрагентами по бізнес-середовищу. Таким 
еквівалентом виступають гроші. Підприємства й індивідуальні підприємства, без 
створення юридичної особи, що функціонують в легальному економічному про-
сторі, використовують при взаєморозрахунках як безготівкову грошову масу, так 
і готівкову. Для зниження емісії нової грошової маси готівковий оборот має де-
які обмеження з боку держави для юридичних осіб. Усі безготівкові розрахунки 
здійснюються лише через установи банківської системи країни і проходять від-
повідний контроль через органи державної влади. 

З метою мінімізації або уникнення державного контролю багато суб'єктів 
підприємницької діяльності використовують різні схеми для зменшення фіска-
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льних платежів, а деколи і повністю ухиляються від відрахувань до бюджету, 
податків й інших обов'язкових платежів та зборів. 

Окрім кримінального та економічного аспектів, незаконні схеми ведення біз-
несу мають і соціальний аспект. Значні грошові кошти недоотримають бюджет 
та позабюджетні фонди. Дефіцит бюджету створює передумови для затримки 
виплат по державних соціальних програмах. В той же час послугами соціальної 
сфери користується все населення країни незалежно від участі в легальній еко-
номіці. 

Дестабілізація обстановки в соціальній сфері призводить до напруги в полі-
тичному житті країни, посилюючи нестабільну, кризову ситуацію в окремих 
галузях господарства. Грошові потоки спрямовані для фінансування незаконних 
схем ведення бізнесу між країнами (англ. dirty money), «маскуються», мінімізу-
ються або взагалі не проходять по жодних документах(незаконні потоки грошо-
вих коштів ніби «не існують», хоча вони є та виконують свої функції) [2]. 
Подібне використання платіжних засобів підсилюють дефіцит грошової маси та 
спричиняє друк грошей, унаслідок чого посилюються інфляційні процеси в краї-
ні. 

Особливою популярністю в світовій комерційній практиці для мінімізації фі-
скальних платежів використовують трансфертні ціни. В якості прикладу можна 
привести технологію проведення операції по експорту товарів з однієї країни до 
іншої, по таких схемах полягає в переміщенні основного доходу, а також і при-
бутку, з юрисдикції з високим оподаткуванням в офшорну зону. Для цього в 
ланцюг операцій між компаніями, що перебувають у юрисдикції з високим опо-
даткуванням, вводитися компанія-посередник (офшорна компанія). При імпорті 
товарів ця схема працює до навпаки. Підприємці, що використовують подібні 
схеми, враховують, що у випадку завищення вартості товару, що ввозиться, і 
зменшенні податку на прибуток, йде збільшення розміру митних зборів. Для 
мінімізації митних платежів на наступному етапі проведення міжнародної торго-
вої операції в схему включаються елементи (організації), що мають митні пільги. 
Проконтролювати якісне проведення операцій купівлі-продажу цінностей по 
таких схемах достатньо важко[1]. 

Інтеграція національних фінансових інститутів у світовий економічний прос-
тір неможлива без уніфікації правового середовища та методик кількісної оцінки 
зовнішньоторговельної угоди [4]. З метою оцінки якості структури схеми прове-
дення комерційної угоди, а в окремому випадку – для вибору маршруту прове-
дення оплати по зовнішньоторговельному контракту, – кількість чинників, що 
приймаються до уваги, повністю залежить від вимоги замовника за даним дого-
вором і може бути будь-яким, аж до простого варіанту, коли до уваги прийма-
ються лише загальні витрати за контрактом та включають транспортні витрати, 
витрати на оформлення, а також різні збори в пунктах відправки і прийому това-
рного потоку, як з одного боку кордону, так і з іншого. 

Міра складності структури зовнішньоторговельної угоди може диференцію-
ватися не тільки по маршрутах проведення грошових потоків, а й по суб'єктах, 
що надають на кожному з маршрутів інформаційні, митні, складські та інші по-
слуги. 

Ранжирування різновидів товарних, інформаційних, фінансових може носити 
лише рекомендаційний характер. Воно може виконуватися як виходячи з існую-
чих розробок вчених і практиків, так і залежно від думки суб'єктів, на замовлен-
ням яких ці розрахунки проводяться. При відсутності необхідності можуть 
взагалі не проводитися. Аналогічним чином може здійснюватися диференцію-
вання експортерів та імпортерів, а також інших суб'єктів, які отримали ліцензії 
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на різні види діяльності (надання різноманітних видів послуг) у сфері фінансу-
вання міжнародного бізнесу. 

Проведення оцінки всієї структури конкретної зовнішньоторговельної угоди 
можна представити як сукупність фізичних елементів: склад, банк, експортер, 
імпортер, посередник і. т. ін.), – і сукупність потоків (матеріальних, гібридних, 
фінансових), що безпосередньо взаємодіють між собою. У свою чергу кожен 
потік можна розбити на категорії. При цьому структура схеми угоди повинна 
бути представлена у вигляді графа, в якого вершинами дуг можуть бути як самі 
елементи (елементи множини ) схем проведення зовнішньоторговельного конт-
ракту, так і потоків різних типів і категорій. Цей граф можна розвинути шляхом 
введення орієнтації на дугах й утворити орієнтований граф, який дозволяє ви-
вчати ситуації, коли елементи або підсистеми схеми проведення зовнішньотор-
говельної операції впливають на потоки різних типів і навпаки [3]. 

Кожному елементу схеми поставлений у відповідність динамічний масив, що 
складається з постійних і змінних параметрів, характеристиками яких є не тільки 
нормативно-правова інформація, а й функціональні властивості елементів, ви-
значені заздалегідь. 

Кожен параметр, що характеризує елементи (схеми базисних умов зовніш-
ньоторговельних контрактів, банк, в якому знаходитися рахунок суб'єкта ВЕД, 
тарифної політики), має своє функціональне призначення і визначає вплив на 
стан і функціонування окремо взятого елемента, на порядок взаємодії з потоками 
різних типів і категорій, а також потоків різних типів між собою, також на стан і 
функціонування всієї схеми проведення зовнішньоторговельної операції загалом. 

Іншими словами, одна з найважливіших якісних властивостей схем прове-
дення зовнішньоторговельної угоди та розрахунків за нею полягає головним 
чином у силі зв'язності її елементів або підсистем, а також матеріальних, фінан-
сових, інформаційних потоків при певній технології їх взаємодії, представляє 
собою простір, який можна назвати простором структури елементів і структур 
всіх типів потоків, різних категорій, оскільки саме структура взаємозв'язку еле-
ментів або підсистем певним чином впливає на її функціонування. У свою чергу 
прийнятий порядок переміщення і обробки потоків визначає функціональне при-
значення як окремих елементів і підсистем схеми проведення угоди загалом. Із 
зміною (зникненням чи ослабленням) зв'язності між окремими елементами 
(арешт розрахункового рахунку, озброєні конфлікти, розірвання договорів купів-
лі-продажу і т. д.) відбувається зникнення самої схеми проведення зовнішньото-
рговельної угоди як такої, або зміна її функціональних якостей. 

Розроблений підхід дозволяє, по-перше, провести оцінку якості структури 
зовнішньоторговельної угоди та аналіз структури схеми проведення операції 
одним інтегральним показником, по-друге, визначити ступінь інтегрованості 
окремих підсистем і елементів у загальній структурі схеми і, по-третє згрупувати 
окремі види потоків або схеми підсистем залежно від складності, або окремих 
критеріїв, і по ранжиру якості підібрати найбільш відповідний для клієнта. Такій 
же оцінці й аналізу може бути піддана будь-яка система або окремі елементи 
схеми проведення експортно-імпортної торгової операції. 

Розбудовані моделі здійснення схем проведення угод нададуть важливу для 
фінансових установ інформацію стосовно доцільності виділення коштів на фі-
нансування кожного зовнішньоторговельного контракту, зроблять умови угоди 
більш прозорими та зменшать ризик шахрайства з обох сторін. 
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Музиченко О.В., ст. викладач УДУФМТ 

СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ  
В АСПЕКТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Економічна безпека є основною системоутворюючою складовою національ-
ної безпеки. Економічна безпека передбачає наявність умов для розв’язання ос-
новних соціально-економічних проблем, задоволення життєвих потреб громадян, 
суспільства і держави, відвернення економічного й фінансового тиску ззовні та 
всередині держави, ефективного функціонування економіки. 

Державна стратегія економічної безпеки повинна забезпечувати вирішення 
внутрішньополітичних, економічних та соціальних задач з урахуванням пріори-
тетності національних інтересів, необхідністю своєчасного вжиття заходів, адек-
ватних характеру і масштабам загроз цим інтересам.  

Одним з пріоритетних національних економічних інтересів вважається сфера 
малого підприємництва. Малі підприємства сприяють прискоренню економічно-
го зростання, скороченню безробіття, підвищенню рівня доходів населення. Під-
тримка малого бізнесу дозволяє покращити соціальний стан у суспільстві та 
скоротити державні видатки, пов’язані з виплатами по безробіттю. В той же час, 
саме малі підприємства є найбільш вразливими у фінансовому відношенні, їм 
необхідна підтримка з боку держави. 

Однією з найбільш дієвих форм підтримки малого підприємництва є пільгові 
умови оподаткування, які реалізуються шляхом запровадження в національних 
податкових системах спеціальних податкових режимів. Спеціальним податковим 
режимом вважається особливий порядок обчислення та сплати податків та зборів 
для визначеної категорії платників податків. Основною метою застосування спе-
ціальних податкових режимів є максимальне спрощення взаємовідносин 
суб’єктів малого підприємництва з бюджетом. Спеціальні податкові режими 
покращують умови функціонування суб’єктів малого підприємництва, зокрема 
дозволяють їм отримати значну економію за рахунок зниження податкового тя-
гаря.  

В сучасних умовах проблеми застосування та подальшого розвитку таких 
режимів є об’єктом жвавих дискусій як в урядових, так і в наукових колах бага-
тьох країн. Аналіз світового досвіду дозволяє виокремити три особливості засто-
сування спеціальних податкових режимів для суб’єктів малого підприємництва в 
країнах з різним рівнем соціально-економічного розвитку. 

По-перше, спеціальні податкові режими для суб’єктів малого підприємницт-
ва широко використовуються в країнах з перехідними економіками, зокрема в 
країнах СНД. Для таких країн підтримка малого бізнесу є важливою, також, і з 
політичних причин, оскільки формування значного прошарку незалежних само-
стійних підприємців в суспільстві сприяє ринковому напряму його розвитку. До 
складу податкових систем більшості пострадянських країн входять подібні ре-
жими, зокрема: спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів 
малого підприємництва в Україні; спрощена система оподаткування в Білорусі та 
Росії; спрощений податок у Азербайджані та Вірменії; спрощена система опода-
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ткування платників податків на основі єдиного податку в Казахстані; податок, 
що сплачується по спрощеній системі в Таджикистані; спрощений порядок опо-
даткування зі сплатою єдиного податкового платежу в Узбекистані. Різноманіття 
спеціальних податкових режимів в різних країнах в значній мірі визначається 
відмінностями мети, яка досягається при їх запровадженні. Мета в кожній окре-
мій країні залежить від умов функціонування ВВП, галузевої структури економі-
ки, розповсюдженості у суспільстві ухилень від оподаткування та форм 
ухилення. 

По-друге, спеціальні податкові режими для суб’єктів малого бізнесу викори-
стовуються в країнах, що розвиваються. Для таких країн Африки та Латинської 
Америки характерні найбільші масштаби неофіційної економічної діяльності та 
ухилення від сплати податків. При цьому, податкові органи мають низку про-
блем, пов’язаних зі слабкістю податкової адміністрації та низькою правовою 
грамотністю суб’єктів малого підприємництва. В таких умовах застосування до 
малих підприємств загальної системи оподаткування породжує настільки значні 
видатки законослухняності, що це стимулює перехід суб’єктів господарювання 
до «тіньового» сектора. Тому спеціальні податкові режими для малого бізнесу 
застосовуються з метою зменшення масштабів ухилення від сплати податків. 

Проте, останнім часом, в країнах, що розвиваються, намітилась тенденція до 
відмови від застосування спеціальних режимів. Наприклад, у Словакії з метою 
досягнення більш високого ступеня податкової прозорості та мінімізації відхи-
лень в розвитку економіки були відмінені всі спеціальні податкові режими, в 
тому числі режим для малих підприємств зі сплатою спрощеного податку.  

Процес відмови від спеціальних податкових режимів супроводжується пев-
ними складнощами і не викликає підтримки у суб’єктів підприємництва, що від-
чули переваги спрощеного оподаткування. Таке положення склалось у Мексиці 
стосовно спеціального податкового режиму, що був введений для малого під-
приємництва та деяких окремих галузей, зокрема транспорту, риболовлі, сільсь-
кого та лісного господарства. Головною метою введення такого режиму було 
спрощення податкового адміністрування, при цьому аналізу можливих наслідків 
його застосування здійснено не було. На сучасному етапі розвитку економіки 
країни вважається, що такий режим виконав своє головне призначення, істотно 
підтримав відповідні галузі економіки, і його можливо відмінити. Проте, відмо-
витись від практично «безкоштовного роздавання пільг» дуже складно. Основні 
переваги отримали транспортні компанії, які вперто захищають свої пільги і у 
відповідь на наміри ліквідації спрощеного оподаткування погрожують паралізу-
вати транспортне сполучення в країні. 

По-третє, в розвинених країнах спеціальні податкові режими не використо-
вуються. У США, Великобританії, Швеції, Голландії, Австрії, Данії, Ірландії 
застосування спеціальних податкових режимів визнано недоцільним. В таких 
країнах податкове законодавство побудоване за принципом нейтральності, від-
повідно до якого, всі суб’єкти господарювання, незалежно від форми власності, 
організаційно-правової форми, виду господарської діяльності та розміру, опода-
тковуються за єдиними правилами. Тобто, податковий тягар та загальні умови 
оподаткування однакові як для самозайнятого підприємця, так і для корпорації. 
В той же час, для малих підприємств податкове законодавство передбачає низку 
податкових пільг та податкових стимулів, спрямованих на підтримку конкурен-
тоздатності та підвищення інвестиційної активності, а також пільг, що спрощу-
ють податкове адміністрування цієї групи платників податків, зокрема: 
застосування прогресивного оподаткування; зниження ставок податків; встанов-
лення вилучень зі складу платників податків; зменшення бази оподаткування; 
зменшення нарахованого податкового зобов’язання; встановлення вилучень з 
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об’єкту оподаткування; застосування спеціальних методів податкового обліку; 
спрощення порядку звітності; подовження тривалості податкового періоду. 

Таким чином, можливо зробити висновок про існування загальної світової 
тенденції до відмови від застосування спеціальних податкових режимів в якості 
інструмента державної підтримки малого бізнесу, який є одним з пріоритетів 
стратегії економічної безпеки кожної держави. В розвинених економіках підтри-
мка суб’єктів малого підприємництва здійснюється шляхом запровадження сис-
теми податкових пільг та стимулів. Проте, в транзитивних економіках, на 
сучасному етапі економічного розвитку, з урахуванням умов фінансово-
економічної кризи, відмова від застосування спеціальних податкових режимів не 
є своєчасною.  

Лисенков Ю.М., к.е.н., доцент,  
завідувач кафедри міжнародних фінансів  

Трохачева М.І., аспірант, УДУФМТ 

ЕКСПОРТ ПОДАТКІВ ЯК ЧИННИК  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Економічна безпека держави, серед іншого, ґрунтується на ефективній націо-
нальній податковій системі, здатній забезпечити надійні та стабільні джерела 
фінансування державних програм економічного та соціального розвитку. В умо-
вах відкритості національних економік зростає рівень зовнішніх загроз стабіль-
ності податкових надходжень до бюджету, зокрема, внаслідок посилення 
міжнародної податкової конкуренції. Разом з тим, глобалізація світової економі-
ки створює також і нові можливості підвищення ефективності національної по-
даткової системи внаслідок формування нового феномену міжнародної 
економічної інтеграції, яким є практика міжнародного перекладання податкового 
тягаря, яка в працях західних економістів дістала назву експорту податків. 

За визначенням І.Педь [1], під експортом податків у міжнародному контексті 
слід розуміти перекладання податкового тягаря з резидентів країни на нерезиде-
нтів. Для підвищення національної економічної безпеки ефективне використання 
механізму експорту податку потребує проведення заходів, спрямованих на зрос-
тання привабливості національної економіки для міжнародно-мобільних спожи-
вачів та інвесторів, а його дія обумовлюється можливістю стягнення з 
нерезидентів, які перебувають на території юрисдикції, плати за користування 
суспільними благами, які фінансуються місцевими платниками податків. За ра-
хунок експорту податків держава отримує додаткове джерело фінансування сус-
пільних благ, що надаються громадянам країни. Основними сферами здійснення 
експорту податків є іноземний туризм, іноземні інвестиції в нерухомість, інозем-
ні інвестиції у бізнес. 

Основні заходи, спрямовані на приваблення міжнародно-мобільного спожи-
вання, мають здійснюватися в інших, ніж податкова, сферах. Однак окремі захо-
ди податкового характеру в цьому напрямі все ж таки можуть забезпечити 
значний позитивний ефект. 

Так, у сфері туризму увагу слід приділити такій трансформації норм подат-
кового законодавства, що привели б до зменшення податкового навантаження 
прямих податків із одночасним зростанням непрямого оподаткування. Як свід-
чить міжнародний досвід, еластичність попиту туристичних послуг до цінових 
змін є відносно невисокою. Тому можливо здійснити перекладання податків з 
постачальників туристичних послуг на їх споживачів. 
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Одним з популярних способів зменшення рівня прямого оподаткування є 
підвищення норм амортизації нерухомості, що використовується для надання 
готельних послуг. Зокрема, такий підхід запроваджено в Ірландії, де норма амор-
тизації для готелів складає 10 % на рік при загальній нормі амортизації для буді-
вель у розмірі 4 % на рік [2]. 

Можливим напрямом збільшення непрямого оподаткування є підвищення 
ставок існуючих та запровадження нових місцевих податків, наприклад, збіль-
шення ставки курортного збору.  

У сфері операцій з нерухомістю трансформації потребує чинний механізм 
оподаткування операцій фізичних осіб з нерухомістю. Чинне податкове законо-
давство визначає в якості бази оподаткування за операціями громадян з нерухо-
містю виключно дохід, а не прибуток. Такий механізм оподаткування зменшує 
інвестиційну привабливість української нерухомості для нерезидентів. Разом з 
тим, у первинній редакції Закону «Про оподаткування доходів фізичних осіб» 
передбачалося застосування більш ефективного, на наш погляд, механізму опо-
даткування таких операцій, за яким нарахування податку здійснювалося від різ-
ниці між доходом, отриманим від реалізації нерухомості, та витратами, 
понесеними при її придбанні. Можливо запропонувати запровадження норм що-
до можливості обрання власниками нерухомості одного з двох механізмів опода-
ткування: зі сплатою податку від сукупного доходу за порівняно невисокою 
ставкою або від прибутку за вищою ставкою оподаткування. 

У сфері іноземних інвестицій у бізнес першочерговим завданням є модерні-
зація механізму оподаткування дивідендів, які сплачуються нерезидентам. Це 
стосується, перш за все, реалізації заходів, спрямованих на зменшення дискримі-
нації іноземних інвесторів залежно від країни їх основного місця перебування. 
Так, для іноземних інвесторів з країн, з якими не укладено договір про усунення 
подвійного оподаткування, передбачається застосування ставки податку на репа-
тріацію на рівні 15 %. Договори про усунення подвійного оподаткування перед-
бачають можливість зменшення ставки податку до 10 % або 5 %, а при 
репатріації дивідендів до окремих країн, зокрема, Кіпру, податок на репатріацію 
взагалі не стягується. Будь-яких економічних підстав для подібної дискримінації 
не існує, а її існування призводить лише до необхідності для іноземних інвесто-
рів ускладнювати технологію інвестування в український бізнес, що зменшує 
його інвестиційну привабливість.  
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2. Selected International Depreciation Rates by Asset and by Country // Congressional Re-
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Педь І.В., к.е.н., доцент кафедри бізнес-адміністрування  
Міжнародного інституту менеджменту «МІМ-Київ» 

МІЖНАРОДНІ ПОДАТКОВІ ЕКСТЕРНАЛІЇ  
ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ 

Намагаючись підвищити конкурентоспроможність національних економік, 
країни все активніше використовують податкові інструменти приваблення між-
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народно-мобільних факторів виробництва, насамперед – капіталу. Ці процеси 
призвели до виникнення взаємозалежності податкових систем, внаслідок якої 
податкові рішення одних країн створюють податкові екстерналії (зовнішні ефек-
ти), що впливають на фіскальну ефективність національних податкових систем, 
рівень суспільного добробуту і, врешті, економічну безпеку інших країн. 

Дослідження вітчизняних науковців зосереджуються переважно на вивченні 
сутності та наслідків екстерналій оподаткування, що створюють вплив на еконо-
мічних агентів у межах окремої країни. Але зростання відкритості національних 
економік і виникнення взаємозалежності національних податкових систем спри-
чинили виникнення нової форми екстерналій – міжнародних податкових екстер-
налій. Проаналізувавши сутність та природу цього явища, вважаємо надати таке 
визначення. Міжнародні податкові екстерналії – це екстерналії, що виникають, 
коли рішення уряду однієї країни у сфері оподаткування, спрямовані на підви-
щення добробуту її резидентів, призводять до зменшення добробуту резидентів 
інших країн. 

Виокремимо три глобальні екстерналії, які може спричинити фіскальна полі-
тика країни, і які можуть призвести до стратегічної поведінки країн у сфері опо-
даткування: екстерналія відносних цін (relative price externality); екстерналія 
перерозподілу багатства (wealth distribution externality); екстерналія фіскальної 
платоспроможності (fiscal solvency externality). 

Сутність міжнародних екстерналій відносних цін полягає в тому, що країни, 
які стратегічно використовують міжнародну податкову конкуренцію, намага-
ються за допомогою податкової політики впливати на умови торгівлі або світові 
процентні ставки, змінюючи їх для власної вигоди, що спричиняє зменшення 
рівня суспільного добробуту в інших країнах – явище, яке отримало назву 
«ефект обкрадання сусіда» ("beggar-thy-neigbor"). 

Існування міжнародних екстерналій перерозподілу багатства обумовлено 
тим, що стратегічне скорочення податків може використовуватися для приваб-
лення міжнародно-мобільних факторів виробництва. Втрати країни внаслідок 
стратегічного скорочення податків компенсуються виграшем у добробуті, який 
виникає завдяки транскордонному переміщенню у країну мобільних факторів 
виробництва і їх впливу на розмір національного доходу та довгострокове зрос-
тання фізичного капіталу. 

Міжнародні екстерналії фіскальної платоспроможності є результатом не-
гативного впливу податкової конкуренції на податкові надходження і виникають 
як побічний продукт перших двох екстерналій. Унаслідок міжнародної податко-
вої конкуренції мобільні фактори виробництва переміщуються з країн із високим 
рівнем оподаткуванням до країн, що мають невисокі податки. Як наслідок, база 
оподаткування і, відповідно, податкові доходи країни з високими податками 
зменшуються, а уряд вимушений обмежувати обсяг суспільних благ, що нада-
ються громадянам. 

Дія екстерналії фіскальної платоспроможності найбільш відчутно впливає на 
рівень суспільного добробуту громадян у країнах з порівняно високим рівнем 
оподаткування (до таких належить і Україна). Очевидно, що значна частка при-
бутків представників українського бізнесу не залишається в Україні, а утриму-
ється в країнах з пільговими податковими режимами, уникаючи оподаткування 
за українським законодавством. Так, за даними Державної митної служби Украї-
ни, у 2008 році вітчизняні компанії провели через офшорні країни 3,6 млрд. грн. 
Наслідком цього стало зменшення податкової бази, що підпадає під оподатку-
вання за законодавством України і, відповідно, погіршення фіскальної ефектив-
ності національної податкової системи. 
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Під тиском податкової конкуренції уряди скорочують податки на мобільні 
фактори виробництва, внаслідок чого відбувається ерозія бази оподаткування, 
оскільки: по-перше, доходи від податків на мобільні фактори виробництва ско-
рочуються через зниження ставок податків; по-друге, потік мобільних факторів 
виробництва від високоподаткових до низькоподаткових країн безпосередньо 
скорочує базу оподаткування у країні з високими ставками податків; по-третє, 
переміщення мобільних факторів може також зменшити доходність немобільних 
факторів виробництва і сукупний доход на фактори виробництва у країні з висо-
кими податками, відтак додатково збільшуючи ерозію бази оподаткування. 

Підсумовуючи, можна констатувати, що міжнародні податкові екстерналії є 
фактором, який істотно впливає на рівень економічної безпеки країни, ставлячи 
під загрозу ефективність функціонування національних податкових систем і 
спроможність країн підтримувати існуючий рівень суспільного добробуту. Вна-
слідок впливу негативних міжнародних податкових екстерналій фіскальна ефек-
тивність національних податкових систем зменшується. В умовах посилення 
міжнародної конкуренції ігнорування впливу негативних міжнародних податко-
вих екстерналій при розробці заходів з підвищення економічної безпеки країни 
може мати наслідком значну втрату рівня суспільного добробуту. 

Мізіна Н.В., старший викладач  
кафедри обліку, аудиту і статистики УДУФМТ  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЛИЖЕННЯ МСБО ТА П(С)БО  
(НА ПРИКЛАДІ ОБЛІКУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНТРАКТІВ) 

У відповідності із Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні” національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку–
це нормативний документ, затверджений Міністерством фінансів України, який 
визначає принципи і методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінан-
сової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам бухгалтерського об-
ліку (МСБО). Таким чином, закон не вимагає цілковитої відповідності П(с)БО 
МСБО. 

Відсутність такої вимоги пояснюється тим, що: 
– МСБО орієнтовані перш за все на великі транснаціональні корпорації і 

компанії, акції яких котуються на фондових ринках; 
– МСБО – це в деякій мірі “компроміс” між системами бухгалтерського 

обліку різних країн; 
– МСБО розроблені з урахуванням певного рівня економічного і соціаль-

но-культурного розвитку; 
– діюча в Україні система статистики і права не дає можливості застосову-

вати “вільні” форми звітності і принцип суттєвості. 
Розглянемо проблеми і перспективи зближення МСБО і П(с)БО на прикладі 

обліку будівельних контрактів. 
Як відомо, стандарти є продовженням традицій так званої Англійсько-

Американо-Німецької облікової системи. Тому досвід країн, чий бухгалтерський 
облік формувався за тією ж теоретичною парадигмою, становить особливий ін-
терес для наших обліковців.  

Проаналізуємо деякі облікові принципи будівельних операцій у системі облі-
кових стандартів США (US GAAP), Англії (UK-GAAP), України (UA-GAAP), 
положень Російської Федерації (RU-GAAP) та системі МСБО (IAS). 
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Українські та російські стандарти по відношенню до класифікації будівель-
них контрактів пристосовані до положень МСБО 11 і визначають два головних 
типи контрактів: 

– контракти з фіксованою ціною; 
– контракти з ціною “витрати плюс”. 
Британський SSAP 9 не дає чіткої класифікації довгострокових контрактів. 
В американській практиці виділено чотири типи контрактів: 
– з фіксованою ціною; 
– з ціною в залежності від витрат; 
– з ціною, що базується на витратах матеріалів і часу; 
– з ціною за одиницю. 
Очевидно, облікова традиція США схильна до глибшої класифікації, що є, 

напевно, наслідком більш широкої практики будівельних робіт. 
Традиційне застосування в нашій будівельній галузі при укладанні будівель-

них контрактів знайшла ціна “витрати плюс”, за якою проектною організацією 
складається кошторисна документація, що використовується підрядником і за-
мовником при укладанні будівельного контракту для узгодження його вартості. 
Незважаючи на зміни цієї вартості, що можуть все-таки відбутися за час вико-
нання будівельного контракту, такий контракт вважається укладеним за ціною 
“витрати плюс”. 

Жоден з вищезазначених стандартів не визначає строк контракту як ключо-
вий фактор. 

Проте стандарт Російської Федерації та МСБО 11 зазначають, що будівельні 
контракти, зазвичай, виконуються протягом декількох звітних періодів. Британ-
ський стандарт визначає термін, що перевищує один рік. Американський стан-
дарт підкреслює, що критерій строку не є визначальним. Однак, коли 
розглядаються короткострокові контракти не рекомендується застосовувати ме-
тод відсотку завершеності.  

Український П(с)БО 18 не містить ніяких застережень щодо строків. Тому 
його норми мають застосовуватись до будь-яких будівельних робіт, навіть коро-
ткострокового характеру. Така ситуація не може розглядатись як нормальна, 
оскільки визначення прибутку згідно методу визначення відсотку виконання для 
короткострокових угод не має ніякого економічного змісту. 

Однією з головних проблем довгострокових операцій, пов'язаних з виконан-
ням робіт, є відображення сум доходів та витрат в проміжних звітних періодах 

Практика фінансового обліку схильна до використання кількох загальнови-
знаних методів. Серед них найпоширенішим є метод відсотку виконання або 
ступеню завершеності. Цей метод, що є єдино можливим в системі П(С)БО та в 
системі IAS-IFRS (яку взято за основу української системи стандартизації), пе-
редбачає можливість вибору технічних прийомів визначення ступеню заверше-
ності будівельних контрактів на дату балансу. 

Західна облікова доктрина, зокрема, схильна до використання показника 
співвідношення витрат (cost-to-cost) для визначення ступеню готовності. Саме 
цей прийом є найбільш розповсюдженим в країнах англо-саксонської школи 
обліку 

В Україні більшість підрядників традиційно застосовують інший варіант ме-
тоду ступеня завершеності – огляд (вимір та оцінка) виконаної роботи (survey of 
work performed).  

З точки зору повноцінної інтеграції економіки України в європейське співто-
вариство, українським будівельним підприємствам досить важливо усвідомлю-
вати, що зазвичай цей метод західні аналітики взагалі з точки зору облікової 
політики не вважають надійним.  
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Аналіз причин недовіри до методу огляду робіт приводить до суттєвих засте-
режень. Фактично західна практика розуміє під survey-методом не зовсім ту сис-
тему обліку, яку використовує українська традиція.  

Щоб з'ясувати принципову облікову схему, властиву класичному методу 
огляду виконаних робіт, розглянемо приклад, наведений у коментарі МСБО 11.  

Тривалість контракту 3 роки, загальна сума контракту 1000, очікувані витра-
ти на виконання 900, витрати, понесені протягом 1-го року 300, в т.ч. матеріали, 
придбані на майбутні періоди (50), понесені витрати, що відносяться до викона-
ної роботи 250. Керівництво компанії використовує метод огляду виконаних 
робіт (surveys of work performed). Оглядом визначено, що до кінця 1-го року ро-
боти виконані на 20%. Дохід, що визнається в 1-му періоді: 200 (1000*20%), ви-
трати, що визнані в 1-му періоді: 180 (900*20%). Різниця в 70 між понесеними 
витратами, що відносяться до 1-го року та витратами, що визнаними в 1-му році 
є активом в балансі на кінець 1-го року.  

 Можна дійти висновку про три основні причини, які спричинили недовіру 
користувачів до методу огляду робіт: 

– виникнення в активі балансу статей, які не мають достатнього економіч-
ного обґрунтування;  

– суб'єктивність визначення ступеню завершеності;  
– відображення витрат не за фактичними, а за розрахунковими сумами.  
Особливій критиці з боку фахівців піддаються розрахункові різниці, що ви-

никають в активах підрядника. 
Українська традиція будівельного обліку зазвичай не дотримується того, що 

ступень завершеності застосовується і до понесених витрат. Вони визнаються за 
фактичними даними.  

У прикладі, що розглядається, українська будівельна компанія списала б на 
витрати не 180, а 250. Таким чином, в той час, коли звіт англійської компанії 
відобразить проміжний прибуток в сумі 20 (200-180), більш консервативна укра-
їнська практика приведе до відображення проміжного збитку в сумі 50 (200-250).  

Слід зауважити, що формальне підґрунтя для застосування в Україні саме 
класичного методу МСБО існує. В п.3 П(С)БО 18 "Будівельні контракти" зазна-
чено: "Доходи і витрати протягом виконання будівельного контракту визнаються 
з урахуванням ступеня завершеності робіт на дату балансу, якщо кінцевий фі-
нансовий результат цього контракту може бути достовірно оцінений."  

Отже є підстави вважати, що вітчизняний стандарт від початку передбачав 
необхідність розрахункового визначення витрат, що відносяться до проміжних 
періодів.  

Відтак маємо констатувати, що методологія визнання проміжних витрат у бі-
льшості українських підрядників не зовсім відповідає традиції МСБО та букві 
П(С)БО.  

Перевага розрахункового механізму визначення проміжних витрат полягає в 
наступному. 

Вважається, що цей алгоритм забезпечує рівномірне відображення рентабе-
льності за контрактом. Дійсно, за таких умов загальна норма рентабельності кон-
тракту буде однаковою в кожному проміжному періоді. Український 
традиційний варіант, навпаки, призводить до відображення нерівномірної рента-
бельності протягом виконання контракту.  

Втім, нерівномірна рентабельність не є абсолютним недоліком. Скажімо аме-
риканська традиція визнає її цілком прийнятною. В параграфі 81 SOP 81-1 зазна-
чається: "…рентабельність буде змінюватися від періоду до періоду, якщо для 
виміру ступеню завершеності виконання не використовується метод співвідно-
шення витрат. Однак, змінність рентабельності узгоджується з існуючою автори-
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тетною літературою, коли понесені витрати не забезпечують належного виміру 
ступеню завершеності 

Проте, обліковий механізм, що застосовується в практиці переважної біль-
шості вітчизняних будівельних підприємств, не зважаючи на певну невідповід-
ність МСБО, має деякі серйозні переваги.  

По-перше, зазвичай, ступінь завершеності визначається на основі даних до-
кументів (форми КБ-2в та КБ-3), форми яких офіційно затверджені, і визнаються 
органами державного регулювання.  

По-друге, зазначені вище форми підписуються замовником. Це означає, що 
оцінка проміжного доходу підтверджується контрагентом. Отже, достовірність 
проміжного фінансового результату є достатньо вагомою.  

По-третє, списання всіх фактичних витрат в звітному періоді більш відпові-
дає принципу обачності ніж пропорційно-розрахунковий алгоритм визначення 
витрат.  

Беручи до уваги такі висновки, можна стверджувати, що традиційна недовіра за-
хідних інвесторів до облікової політики, побудованої на методі огляду виконаних 
робіт, за умови врахування національних особливостей, може бути подоланою. 

Ідентифікація розбіжностей у тлумаченні та застосуванні зазначеної методи-
ки та виявлення позитивних рис української облікової практики, безумовно, 
сприятиме зростанню рівня довіри до фінансових звітів вітчизняних будівельних 
компаній.  

З цією метою компаніям, орієнтованим на західного користувача звітності, 
слід побудувати ефективну схему інформування фінансових аналітиків про осо-
бливості застосування методу визначення ступеню готовності по незавершених 
будівельних контрактах.  

Найсприятливішим шляхом для цього є наведення вичерпної пояснювальної 
інформації в примітках до фінансових звітів.  

Що стосується форм КБ-2в та КБ-3, то у їх застосуванні на практиці виника-
ють певні проблеми. По-перше, ці форми орієнтовано тільки на так званий метод 
оцінки та вимірювання. Тож, якщо у світовій практиці від цього методу почали 
поступово відмовлятися, в Україні завдяки адміністративному впливу, він став 
мало не єдино можливим. Звісно, це погано впливає на якість інформації у фінз-
вітності: затверджені акт та довідка орієнтовано до того ж на кошторисну собі-
вартість (визначену за ДБН), а на практиці фактична собівартість підрядних 
робіт та кошторисна розходяться вже з перших днів будівництва.  

Отже, підрядникам варто самостійно розробити внутрішні первинні докуме-
нти, за якими можна правильно й достовірно вести бухоблік і які даватимуть 
можливість використовувати будь-який із дозволених методів визначення ступе-
ня завершеності робіт за контрактом. Особливо, якщо зважити на те, що на да-
ний момент статус форм КБ-2в та КБ-3 як документів, які підтверджують 
вартість будівельних робіт, є сумнівним, оскільки у Наказі Мінрегіонбуду № 544 
нічого не сказано про призначення цих форм, а у своєму листі Мінрегіонбуд 
зазначив, що нові форми «слід використовувати при проведенні взаєморозрахун-
ків за виконані будівельні роботи». Інших роз’яснень з приводу того, чи акт ф. 
КБ-2в та довідка ф. КБ-3 відтепер будуть виконувати тільки функцію підтвер-
дження суми з виставлених замовникам рахунків, поки що не було. Напевно, це 
пояснюється незначною актуальністю цього питання в період економічної кризи, 
коли більшість будівельних робіт призупинено. 
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Курганська Е.І., ст.викладач ОІФ УДУФМТ 

КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ  
ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Органи Державного казначейства України здійснюють свою діяльність пере-
важно через надання казначейських послуг, які є безоплатними для державного 
та місцевих бюджетів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Про-
блемі діяльності Держказначейства присвячені наукові розробки таких науко-
вців, як О.Петрашко, В.Базилевича, М.Савлука, О.Чечуліної, Л.Сафонової та 
інших. Визначені питання розглядаються окремо в розрізі казначейської системи 
виконання держбюджету за видатками. Метою нашого дослідження є вивчення 
тенденцій виконання бюджету при казначейській системі та ефективність меха-
нізму руху фінансових потоків. Оперативне управління коштами держбюджету є 
комплексом заходів, що розробляються на підставі аналізу фінансової ситуації 
на конкретну дату або визначений період і мають за мету задовольнити вимоги 
розпорядників бюджетних коштів шляхом прискорення їх обігу та перерозподі-
лу. Важливим напрямом удосконалення казначейської системи виконання бю-
джету, як і бюджетного процесу в цілому, є удосконалення бухгалтерського 
обліку виконання бюджету, що ґрунтується на методі нарахування замість касо-
вого методу; створення інтегрованої системи рахунків, які об'єднують рахунки 
бухгалтерського обліку в бюджетних установах і бюджетну класифікацію; об'єд-
нання бухгалтерського обліку виконання бюджету і обліку в бюджетних устано-
вах. На сьогодні органи Державного казначейства не беруть участі в інших 
етапах бюджетного процесу, а тільки залучені до процесу виконання бюджету. 
Зважаючи на те, що органи ДКУ володіють широкою інформацією з усього спек-
тра показників виконання державного бюджету, детально аналізують дані про 
виконання бюджету, доцільно було б передбачити участь казначейства на етапах 
планування доходів і видатків бюджету, прогнозування й оцінки ефективності 
державних цільових програм. Держказначейство виконує важливу місію (держа-
вного характеру) виконання бюджету і потребує впливовіших заходів забезпе-
чення ефективного функціонування фінансових ресурсів та цілісного їх 
дослідження. Одним із основних проблемних питань є недостатність службових 
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приміщень, що призводить до скупченості фахівців та унеможливлює заповнен-
ня вакантних посад (52 посади). Зазначене знижує оперативнісь казначейського 
обслуговування клієнтів та викликає їх незадоволення. Відсутність комп’ютерної 
техніки у розпорядників коштів місцевих бюджетів, особливо у сільських та се-
лищних радах, уповільнює процес їх обслуговування. Подальший розвиток каз-
начейства зумовлений необхідністю внесення змін до законодавства. На наш 
погляд, в майбутньому Держказначейству повинно бути відведено пріоритетну 
роль в фінансовій системі країни. Казначейство повинно стати найважливішим 
елементом інтегрованої системи управління державними фінансами. Багатопла-
новість, а також складність цієї проблеми зумовлена широким спектром питань, 
які пов’язані з формуванням адекватних сучасних вимог бюджету законодавства.  

Метою фінансового контролю, що здійснюється органами Державного каз-
начейства , – є зменшення кількості та обсягів порушень бюджетного законодав-
ства, а також недопущення використання грошових коштів не за цільовим 
призначенням. Державне казначейство України контролює дотримання єдиних 
правил ведення бухгалтерського обліку та складання звітності щодо виконання 
бюджетів і кошторисів бюджетних установ, спрямування коштів за цільовим 
призначенням на стадії здійснення операцій на підставі документів розпорядни-
ків коштів, які подані до оплати.  

В зв’язку з вищевикладеним, можна зробити висновок, що Держказначейст-
во, на відміну від фінансових органів, здійснює контроль за виконанням бюдже-
тів на всіх рівнях використання коштів, тобто на етапі прийняття зобов’язань, 
попередньої перевірки, оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів та 
одержувачів до найважливіших стратегічних завдань розвитку вітчизняної каз-
начейської системи. Слід звернути увагу на вдосконалення функціонування її 
нормативно-законодавчої бази, розмежування відповідальності органів Держав-
ного казначейства й органів місцевого самоврядування, удосконалення автома-
тизованої системи АС "Казна", що в комплексі сприятиме удосконаленню 
управління бюджетними коштами.  

 Організація фінансового контролю полягає в тому, що органи Державного 
казначейства являються єдиними виконавцями попереднього контролю та конт-
ролю на стадії платежу при виконанні державного бюджету та здійснюють такий 
контроль регулярно. Отже, забезпечується чіткий контроль за правильністю фі-
насових операцій. Вказаний контроль здійснюється паралельно з веденням опе-
рацій протягом року, а тому є ефективніший ніж контроль за результатами. 
Органи Державного казначейства України здійснюють свою діяльність переваж-
но через надання казначейських послуг, які є безоплатними для державного та 
місцевих бюджетів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.  

Проблемі діяльності Держказначейства присвячені наукові розробки таких 
науковців, як О.Петрашко, В.Базилевича, М.Савлука, О.Чечуліної, Л.Сафонової 
та інших. Визначені питання розглядаються окремо в розрізі казначейської сис-
теми виконання держбюджету за видатками. Метою нашого дослідження є ви-
вчення тенденцій виконання бюджету при казначейській системі та ефективність 
механізму руху фінансових потоків.  

Оперативне управління коштами держбюджету є комплексом заходів, що 
розробляються на підставі аналізу фінансової ситуації на конкретну дату або 
визначений період і мають за мету задовольнити вимоги розпорядників бюджет-
них коштів шляхом прискорення їх обігу та перерозподілу. Для отримання мак-
симального ефекту від управління видатковою частиною бюджету необхідно 
спрямувати дії на удосконалення чинної системи.  

В сучасних умовах фінансового стану економіки України зменшення надхо-
джень до держбюджету державі потрібно шукати додаткові джерела й тимчасово 



Секція 3. 
Фінансова безпека та проблеми детінізації економіки 

 218

залучати для своєчасного погашення видаткової частини. Цими джерелами, на 
нашу думку , повинні стати тимчасово вільні кошти цільових фондів держави, 
місцевих бюджетів та інших клієнтів, що в змозі перебувати й обслуговуватись в 
системі Державного казначейства. Такі тимчасово та умовно вільні кошти мо-
жуть використовуватись Держказначейством на умовах позички для здійснення 
бюджетних видатків з обов’язковим поверненням їх за рахунок ресурсів від бю-
джетних надходжень. Доступ повинен бути оперативним та технічно можливим. 
Слід зазначити, що постійний залишок коштів на Єдиному рахунку, які щодня 
залишаються в НБУ "ночувати", складають близько 700 млн.грн., на наш погляд, 
повинні працювати на державу. Проте, сьогодні така система управління бюдже-
тними коштами, а вірніше їх залишками, не знайшла місця і не працює.  

Простота та швидкість оформлення і здійснення такої операції є головною 
перевагою. Переказування коштів здійснюється на підставі кредитної угоди між 
ДКУ та НБУ. Здійснення операцій з розміщенням тимчасово вільних коштів на 
депозитних рахунках НБУ забезпечить додаткове та надійне джерело доходів. Це 
дасть можливість зменшити навантаження на видаткову частину держбюджету. 
В зв’язку з труднощами взаємодії казначейських органів та кредитних організа-
цій визначаються висновки про необхідність створення бюджетного казначейсь-
кого банку. Фінансова структура, яка взяла на себе відповідальність за 
виконання бюджетів всіх рівнів , не може в повній мірі функціонувати без клю-
чової ланки – бюджетної банківської установи.  

Держказначейство працює не лише як фінансова установа, але й виконує ба-
нківські послуги, що являється умовою для побудови стрункої, контрольованої , 
прозорої фінансово-банківської системи. Незважаючи на все ще питому вагу 
банківського сектора в організації бюджетного процесу , в подальшому визначе-
но перехід до казначейської форми розподілу кредитних ресурсів держави. Ви-
користання умовно вільних грошових коштів в фінансово-кредитній сфері в 
Україні стає можливим завдяки існуючому порядку казначейського виконання 
бюджетів по видатках. Це пов’язано з тим, що зобов’язання бюджетоотримувачів 
перед своїми конрагентами та бюджетні права, які виділяються головними роз-
порядниками бюджетних коштів на оплату цих зобов’язань, виходячи з ліміту 
бюджетних зобов’язань, можуть не співпадати в часі.  

Таким чином, у органів держказначейства є можливість оперувати вільними 
грошовими ресурсами, вилучаючи з цього додаткові можливості для держави. 
Використовуючи тимчасово вільні бюджетні кошти, держказначейство може, 
при відповідних змінах в Бюджетному кодексі, розміщувати їх на міжбанківсь-
кому кредитному рахунку на деякий період часу , по-перше, а по-друге, для за-
безпечення непереривного фінансування різних потреб суспільства держава, в 
обличчі казначейства, може залучати ("притягувати") інвестиції та вкладення 
вільних грошових ресурсів населення, а також підприємств та установ в рамках 
державного кредиту. Виконання казначейством своїх функцій неможливе без 
контролю за фінансовими активами держави. На наш погляд, доцільним є вико-
ристання тимчасово вільних бюджетних коштів, а також залучення і викорис-
тання бюджетних коштів завдяки налагодженому механізму надання послуг 
Держказначейством.  

Переважна більшість питань та проблем потребують подальшого розгляду та 
активної участі держави. Держказначейство виконує занадто важливу місію 
(державного характеру) виконання бюджету і потребує впливовіших заходів для 
забезпечення цілісного дослідження фінансових ресурсів, а також їх ефективного 
функціонування. Автором проаналізовано, узагальнено і визначено проблеми 
щодо ефективного використання управління бюджетними коштами доведено, що 
важливим етапом підвищення ефективності управління доходами та видатками 
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бюджетних установ є створення Внутрішньої платіжної системи Державного 
казначейства і входження казначейства до Системи електронних платежів Наці-
онального банку України. 

Наголошено, що перехід на казначейську систему виконання бюджету дохо-
дів і видатків бюджету є дуже значним за обсягом роботи завданням, оскільки 
об’єднує понад 3 мільйони платників податків, органи Державного казначейства, 
органи податкових служб та інші органи стягнення. Акцентовано увагу на важ-
ливості вирішення цього питання та запропоновано розподіл обов’язків та взає-
мозв’язок між різними структурами щодо виконання бюджету за доходами і 
видатками за такою схемою: 

1. Органи Держказначейств відкривають рахунки для зарахування надхо-
джень бюджету на балансі обласних управлінь Держказначейства; номе-
ри рахунків встановлюються за правилами Держказначейства таким 
чином, щоб віддзеркалити як узагальнену, економічну інформацію з ви-
конання бюджету та з інших операцій клієнтів на балансових рахунках, 
так і детальну аналітичну за допомогою обов’язкових і необов’язкових 
аналітичних параметрів. 

2. Платники податків сплачують платежі до бюджету через установи бан-
ків, в яких вони обслуговуються; банк платника перераховує грошові 
кошти через Систему електронних платежів Національного банку Украї-
ни. 

3. Звіт про надходження до бюджету складається органами Держказначей-
ства та передається органам стягнення. 

4. Органи стягнення здійснюють контроль за надходженням та вживають 
відповідних заходів з метою поповнення бюджету. 

Запропонована схема казначейського виконання бюджету за доходами і ви-
датками дозволить оптимізувати рух грошових потоків “доходи-видатки” Дер-
жавного бюджету, зацикливши їх на рівні регіону, що значно підвищить 
ефективність і швидкість здійснення витрат Держбюджету на відповідних тери-
торіях. Було обґрунтовано напрями удосконалення системи управління з ураху-
ванням особливостей розвитку казначейської системи виконання бюджету в 
Україні. 

З метою удосконалення механізму касового виконання Держбюджету за ви-
тратами автор конкретизує функції Держказначейства з таких питань: обліку 
зобов’язань розпорядників бюджетних коштів; здійснення витрат за рахунок 
надходжень на відповідній території; відповідальності органів Держказначейства 
за цільовим спрямуванням бюджетних коштів при здійсненні контролю; попере-
дній контроль у процесі оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів та 
одержувачів наведені заходи не розв’язують усіх проблем казначейської системи 
виконання бюджету, але дозволять значно поліпшити схему касового виконання 
Держбюджету на підставі оперативної та достовірної інформації. Результати 
аналізу існуючої ситуації з питань управління доходами та видатками засвідчили 
необхідність подальшого удосконалення як всієї системи, так і сукупності її еле-
ментів і прогнозування “поведінки” об‘єктів з метою визначення можливих варі-
антів розвитку та шляхів усунення недоліків діючої системи.  
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МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАСОБИ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ  
ВЛАДИ НА РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇ-

НИ 
Ключові слова: Банківська система України, Постанови Кабінету Мініст-
рів, постанови НБУ, Розпорядження міністерств, Закон України, Верховна 
рада, регулювання банківської діяльності, вплив на фінансовий сектор 
Регулювання банківської системи виникає через необхідність виконання ма-

кроекономічної та фіскальної політики, засист державних інтересів, підтримання 
стабільності національної грошової одиниці, стримання інфляції. Також наяв-
ність законодавства забезпечує правовий захист інтересів, як комерційних уста-
нов так і їх клієнтів.  

Законодавство України складається з багатьох нормативних актів. Найвищу 
силу має конституція країни – в якій записані найважливіші статті, які визнача-
ють основи державного ладу, її політичний устрій, форму правління, систему 
виборів парламента та президента, основні свободи та права громадян. Наступ-
ним за верховенством законодавчім актом є кодекс – це свод систематизованих 
законів, що стосуються певної сфери (Кримінальний кодекс, Адміністративний 
кодекс, Кодекс законів про працю і т.д.). Закон України – набір правил, який 
регулює певні взаємовідносини між людьми, організаціями, державою, держав-
ними органами. Всі вищеперелічені нормативні акти затверджуються Верховною 
Радою України (парламент) – яка складається з 450 депутатів, які обирають гро-
мадянами країни. Отже т.ч. ці депутати представляють волю народу країни, і 
саме ці законодавці акти мають найвищу юридичну силу. В даних нормативних 
актах закладаються основні принципи регулювання тієї чи іншої сфери. 

Наступна група нормативних актів – це постанови розпорядження, вказівки 
різних державних органів влади. Саме постанови розпорядження, вказівки регу-
люють певні загальні або окремі питання, що підпадають під юрисдикцію дер-
жавного органу влади. НБУ – регулює банківську систему країни, Кабінет 
міністрів – економічну та соціальну сферу, різні постанови, розпорядження міні-
стерств – регулюють сферу відповідно до їх профілю (Міністерство Економіки – 
економічні питання, Мін. Статистики – питання статистичної звітності і т.д.) Ці 
нормативні акти мають відповідати Конституції та Законам України. Дані нор-
мативні акти приймаються міністром, або колегіально певними посадовими осо-
бами, які призначаються політичною партією, яка в даний час перебуває при 
владі, отже ці посадові особи слугують в першу чергу інтересам своєї партії, а 
рішення, які вони приймають мають значно важливішу роль для відповідної 
сфери країни, адже саме на цьому рівні визначаються найбільш важливі законо-
давчі обмеження в рамках тієї чи іншої сфери. 

Органи державної влади, такі як Кабінет Міністрів, Верховна рада, НБУ, Ра-
да національної безпеки та оборони незалежні один від одного, відповідно до 
основ демократії. Ці органи можуть складаються з представників різних партій, 
наукових поглядів, вірувань і т.д., а отже це означає що всі вони можуть мати 
відмінні погляди на те або інше питання, і різні шляхи його вирішення. Зважаю-
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чи, на те що банківська система живить економіку країни фінансовими ресурса-
ми, вона займає одне з провідних місць на перетині інтересів різних державних 
діячів. І саме тому виникає необхідність дослідження можливостей регулювання 
різних державних органів на банківську систему країни.  

Король Г.М., к. е. н., доц. УДУФМТ,  
Михальська В.В., к.д.у., Київський національний  

університет культури і мистецтва  

БОРГ І БОРГОВА ЗАЛЕЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  
ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ 

Політика національної безпеки є постійним атрибутом національної економі-
ки, її особливістю. У макроекономічному аналізі економічної безпеки вирізня-
ють такі складові: економічну незалежність, стійкість і стабільність національної 
економіки, її здатність до саморозвитку й прогресу. 

Головним завданням у сфері політики національної безпеки є послідовне і 
ефективне забезпечення захисту національних інтересів України і створення 
сприятливих умов для життя і успішного розвитку. 

Основним завданням економічної безпеки є забезпечення пропорційного та 
безперервного економічного зростання, приборкання інфляції та безробіття, фо-
рмування ефективної структури економіки та розвиненого ринку цінних паперів, 
скорочення дефіциту бюджету та державного боргу, підвищення якості життя 
населення, підтримання стійкості національної валюти тощо. 

Важливе місце в національній економіці займає фінансова безпека. Стійкість 
фінансової системи держави визначається: рівнем дефіциту бюджету, стабільніс-
тю цін, розміром валютних резервів, розвитком вітчизняного фінансового ринку, 
станом зовнішньої та внутрішньої заборгованості, величиною дефіциту платіж-
ного балансу України, інвестиційним кліматом. 

До зовнішніх загроз економічній безпеці країни належать: економічна залеж-
ність від імпорту, від’ємне зовнішньоторговельне сальдо, нераціональна струк-
тура експорту – надмірний вивіз сировинних ресурсів; втрата позицій на 
зовнішніх ринках, зростання зовнішньої заборгованості, нераціональне викорис-
тання іноземних кредитів; неконтрольований відтік валютних ресурсів за кордон. 

Саме боргова безпека це такий рівень внутрішньої та зовнішньої заборгова-
ності з урахуванням вартості її обслуговування й ефективного використання 
внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального співвідношення між ними, 
достатній для вирішення нагальних соціально-економічних потреб, що не загро-
жує втратою суверенітету і руйнуванням вітчизняної фінансової системи. 

Ринкова трансформація командної економіки виявилась складним та супере-
чливим процесом, оскільки перехідна економіка є станом докорінної перебудови 
типів і способів господарювання. 

Негативні тенденції розвитку зовнішнього сектора перехідної економіки 
України створили як макроекономічні, так і інституційні передумови для зрос-
тання державного боргу. Зниження сукупного попиту у нових незалежних дер-
жавах та обсягу експорту товарів з України, зростання до світового рівня цін на 
енергоресурси спричинили хронічний дефіцит рахунків поточних операцій пла-
тіжного балансу та балансу товарів і послуг, що створило сприятливі передумови 
для зростання державного боргу. 
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Отже, причинами розвитку державного боргу України в період ринкової 
трансформації є низка факторів, пов’язаних із загальними закономірностями 
перехідних процесів, а також з особливостями української моделі реформ. 

Розбалансованість зовнішнього сектора економіки позначилась на зростанні 
зовнішнього боргу в Україні, будь-які кроки до реалізації програми макроеконо-
мічної стабілізації закономірно призводять до зростання зовнішнього боргу. Ри-
нкові перетворення в економіці позначаються на процесах розвитку державного 
боргу, а державний борг, в свою чергу, справляє вплив на трансформаційні про-
цеси. 

В 1998-1999 рр. Україна вже перенесла одну фінансову кризу боргової при-
роди. В ці роки спостерігалась надмірна активність держави на борговому ринку 
з метою фінансування дефіциту бюджету. 

Бюджетні обмеження початку трансформації спричинили істотне зростання 
державного внутрішнього боргу. Урядові запозичення здійснювались для по-
криття значного бюджетного дефіциту емісійним шляхом. 

Отже, за відсутності реформ у бюджетній сфері та за переходу до боргового 
фінансування бюджетного дефіциту, макроекономічна стабілізація створила 
передумови і для зростання внутрішнього боргу. 

Особливістю трансформаційної економіки України є те, що макроекономічна 
позиція внутрішнього боргу виражена як відношення боргу до ВВП на перший 
погляд є врівноваженою. 

Загальнозакономірним для перехідної економіки є те, що, незважаючи на аб-
солютне зростання зовнішнього боргу, показники, що стосуються оцінки обтяж-
ливості ним, залишаються на рівні, що говорить про стійкість макроекономічної 
позиції зовнішньої заборгованості. 

Застосування більш низьких показників обтяжливості боргом для перехідних 
економік пов’язано з тим, що трансформація, яка має місце в цих країнах, перед-
бачає не тільки докорінне реформування системно-структурних та інституційних 
підвалин економіки, але й вибір нової моделі макроекономічного балансування. 

В Україні стабільність відносних показників зовнішнього боргу не дає під-
став вважати цю ситуацію нормальною. 

Починаючи з 2002р. в Україні платоспроможність істотно підвищилась, а бо-
ргове навантаження на економіку знизилось. Динамічний розвиток національної 
економіки в 2002–2007 рр. та зростання обсягу експорту товарів і послуг розши-
рили економічний потенціал для виплати нагромаджених боргів та підвищення 
кредитного рейтингу держави, проведення виваженої бюджетно-податкової по-
літики і досягнення помірного дефіциту бюджету. 

В Україні державний борг відносно ВВП скоротився (без урахування боргів 
корпоративного сектора) з 45,3% у 2000 р. до12,5% у 2007 р. 

З урахуванням боргів корпоративного сектора валовий зовнішній борг Укра-
їни вже досяг критичних розмірів. Станом на 1 січня 2008 р. валовий зовнішній 
борг України сягнув 84 млрд. дол. США (або 60,1 % ВВП 2007 р.). З 2005 р. 
Україна потрапила в пастку зовнішніх запозичень, ресурси яких було вичерпано. 

Протягом 2004-2007 рр. внаслідок протистоянь в економічній політиці спо-
стерігалось зростання заробітної плати, що перевищувало збільшення продукти-
вності праці і реального ВВП. В результаті сальдо поточного рахунку платіжного 
балансу вже з 2006 р. стало від’ємним (-1,6 млрд. дол. США) і вже до 2008 р. 
зовнішній борг України становив 100 млрд. дол., що наблизило його до критич-
ної величини. В результаті зовнішній борг країни перевищив 90% ВВП, що несло 
загрозу масштабної кризи, хоча в Україну ще спостерігався приплив іноземного 
капіталу. 
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З другої половини 2008 року Україна переживає одночасно чергову фінансо-
ву та економічну кризу, що супроводжується значним зниженням рівня життя 
населення. 

Однією з найважливіших складових кризи в Україні стала криза платіжного 
балансу – дефіцит рахунку поточних операцій, який покривається в основному за 
рахунок короткострокових зовнішніх позик. 

Ситуацію у 2009 році вдалось втримати у відносній стабільності завдяки по-
зикам, здійсненим Україною в МВФ, а також реструктуризації близько 70 % 
боргів корпоративного і банківського секторів економіки. 

За розрахунками експертів МВФ, максимально допустимим розміром зовні-
шнього боргу для країн з низьким і середнім рівнями доходів є 49,7 % ВВП, при 
перевищенні цього показника імовірність розгортання фінансових криз зростає 
до 66,8 %, а дослідження переконують, що при нагромадженні зовнішнього бор-
гу понад 30–35 % ВВП вплив зовнішньо-боргових операцій на економічне зрос-
тання стає негативним. 

Сукупний державний борг України на початок 2010 року становив близько 
32,9 % валового внутрішнього продукту (ВВП), що, як повідомило Міністерство 
фінансів України в урядовій газеті «Урядовий кур’єр», є прийнятним показни-
ком. За умови включення в обсяг держборгу всіх гарантійних зобов’язань уряду, 
показник рівня співвідношення державного і гарантованого державою боргу на 
кінець 2009р. становив 32,9 % очікуваного ВВП, що прийнятно з погляду фінан-
сової безпеки держави. 

Згідно з оцінкою Міністерства економіки ВВП минулого року упав на 15 %, а 
за підрахунками Рахункової палати – на 13, 9 %, при цьому Рахункова палата 
оцінює обсяг сукупного держборгу на початок 2010 року на рівні 35 % ВВП. 

За підсумками Мінфіну, загальний обсяг державного (прямого) боргу в 2009 
році становив 211,624 млрд. грн. або 23,1 % очікуваного ВВП, у тому числі зов-
нішній борг – 120,550 млрд. грн. і внутрішній 91,07 млрд. грн. Гарантований 
державою борг становив на початок 2010 р. 89,889 млрд. грн. 

Сучасна криза перебуває в центрі уваги економічної науки, це перша дійсно 
глобальна криза, що охоплює всі сфери суспільного життя і з’єднує різноманітні 
локальні кризи в планетарному масштабі. Серцевиною її є фінансово-економічна 
криза, яка включає в себе цілу систему локальних криз (іпотечну, банківську, 
боргову, виробничу, будівельну). Сучасна ситуація ускладнюється взаємодією 
фінансової кризи і кризи реальної економіки, яка спричинена рядом суперечнос-
тей, головними серед яких є суперечності між вартістю і грошима, між попитом і 
пропозицією, між доходами і фінансовими зобов’язаннями (боргами). 

Отже, основна причина фінансово-економічних криз – суперечність між ви-
робництвом реальної вартості та рухом її грошових та фінансових форм, прояв-
ляється, насамперед у вигляді суперечностей між попитом і пропозицією у 
реальній економіці, а також між доходами і фінансовими зобов’язаннями у фі-
нансовій сфері. 

У кожній країні світова криза має свою особливість, що визначається глиби-
ною і способом включення національної економіки до глобальної. В Україні дає 
про себе знати криза платіжного балансу. 

Управління державним боргом є складовою макрорегулювання. Політика 
управління державним боргом включає наступні складові: формування боргової 
стратегії, націленої на забезпечення сталості та обґрунтованості рівня державно-
го боргу; досягнення збалансованої структури боргу; допустимого ступеня ризи-
ку, утримання заборгованості державного сектора економіки на економічно 
прийнятому рівні. 
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За умов, що нині склалися в Україні та світі, зростає роль стратегії націона-
льної безпеки, яка має полягати не стільки у захисті держави та її політичних 
інститутів, скільки людини і суспільства. Загрози економічній безпеці у перспек-
тиві породжують стратегічні та національні ризики.  

Зміна характеру нинішніх загроз і їх глобалізація, вибір нових стратегічних 
цілей потребують розробки сучасних методичних підходів до забезпечення без-
пеки та сталого розвитку країни, а також створення системи запобігання та реа-
гування на ці загрози новітніх підходів та ідей до безпеки людини, суспільства і 
держави. 

Суть економічної безпеки реалізується в системі її критеріїв і показників (ін-
дикаторів). 

Індикаторами боргової безпеки є:  
– відношення загального обсягу державного боргу до ВВП; 
– відношення загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП; 
– рівень зовнішньої заборгованості на одну особу; 
– відношення державного зовнішнього боргу до річного експорту товарів 

та послуг; 
– відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування зовнішнього бо-

ргу до доходів державного бюджету; 
– відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП; 
– відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування внутрішнього 

боргу до доходів державного бюджету; 
– відношення заборгованості уряду за державними цінними паперами до 

ВВП. 
Постійний моніторинг кожного із цих індикаторів, дотримання їх порогового 

значення (мінімально і максимально допустимих границь, інтервалів економіки) 
дають підстави для точного визначення боргової безпеки держави, привести її у 
відповідність з нормативно-правовою базою. Будь-яке серйозне їх перевищення 
загрожує безпеці країни. 

Тільки єдина виважена державна політика, узгоджена, збалансована, скоор-
динована система заходів допоможе відвернути боргові ризики, стабілізувати 
економічну ситуацію в Україні, створити ефективні механізми соціального захи-
сту населення. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ  
ТА СТРАТЕГІЯ БОРОТЬБИ З НЕЮ 

Тіньова економіка є сферою прояву економічної активності, спрямованої на 
отримання доходів від заборонених видів діяльності або на ухилення від держав-
ного контролю і від сплати податків при легальних видах економічної діяльності. 
Це загальносвітове, глобальне явище, певною мірою характерне для всіх країн. 
Починаючи з 1991 р., масштаби тіньової економіки в Україні стрімко піднімали-
ся вгору і з 17,7% досягли 43,5%. Потім, починаючи з 1998 по 2003 рр.. повільно 
знижувались. Але в 2006 р. показник різко досяг 46%. Зазначена динаміка тіньо-
вої економіки в Україні в основному кореспондується з міжнародними оцінками. 
При всій умовності наведених оцінок, обсяг тіньового сектора економіки в Укра-
їні залишається дуже великим: він істотно перевищує відповідний рівень біль-
шості країн ЄС і СНД.  

Основними напрямками розповсюдження і прояву тіньової економіки в 
Україні виступають тіньова політика, корупція і злочини у сфері економіки. Пі-
ком тіньової економіки є організована злочинність і економічна. Чим впливові-
шим державний апарат, тим більше ризик зростання злочинності у сфері 
службової діяльності. Через "тінізації" держава недоотримує бюджетні надхо-
дження, необхідні йому для виконання своїх функцій. Через тіньовий сектор в 
легальну економіку вливаються відверто кримінальні капітали, разом з відповід-
ної ділової культурою. Такі можливості для "відмивання грошей", а також сам по 
собі високий рівень тінізації (і асоціюється з нею корупції) негативно впливають 
на інвестиційну привабливість країни. Вони відштовхують інвесторів. Причому - 
не всіх, а найбільш консервативну їх частину, які саме найбільш бажані для дер-
жави, оскільки з ними приходять "довгі" і відносно дешеві гроші, а також сучасні 
технології.  

Детінізація економіки - це цілісна система дій, спрямованих насамперед на 
подолання і викорінення причин і передумов цих явищ і процесів. Безсумнівно, 
проблема детінізації економіки в Україні, що полягає у створенні сприятливих 
умов для легальної економічної діяльності на основі максимального врахування 
інтересів суб'єктів господарювання та здійснення комплексу радикальних еко-
номічних, правових, організаційних і силових заходів, спрямованих на рішуче 
обмеження корупції як інституту тінізації економіки, є ключовою.  

Відсутність трьох інституційних складових - "прозорість", передбачуваність і 
простота - ускладнюють інституційні реформи в Україні, що призводить до по-
рушення інституційної рівноваги через посилення корупції, а отже - до руйну-
вання господарської системи. Ухилення від сплати податків в умовах розвитку 
тіньової економіки зменшує можливості держави в соціальному захисті най-
більш вразливих верств населення, а також скорочує обсяги фінансування науки, 
культури, освіти, охорони здоров'я. Це викликає додаткову соціальну напруже-
ність у суспільстві, стримує розвиток ринкових реформ.  

Необхідно чітко розмежувати два істотно різних явища: тіньові доходи насе-
лення і приховування доходів фірмами. Починати потрібно з "великої" тінізації - 
повсюдного, по суті, приховування доходів фірм. Такий вид тінізації економіки в 
Україні зумовлений кількома взаємопов'язаними причинами, серед яких подат-
ковий прес - головна, але не єдина. Як показує світова практика, чим більше по-
даткове навантаження, тим більше розмір тіньової економіки.  
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Стратегія боротьби з проявами у тіньовій економіці повинна бути комплекс-
ною, тобто поєднувати політичні, економічні, законодавчі, силові та організацій-
ні заходи. Оскільки тіньовий сектор економіки підпорядковується дії 
економічних законів ринку, то застосовування переважно силових методів дає 
лише тимчасовий ефект. Потрібна реальна, цілісна, осмислена і скоординована 
система дій суспільства, держави, органів місцевого самоврядування, трудових 
колективів, політичних партій, громадських організацій і широкої громадськості 
щодо викорінення причин і передумов виникнення тіньових економічних відно-
син, кардинального підвищення відповідальності посадових осіб, утвердженню 
суспільної атмосфери нетерпимості до кримінальної тінізації.  

Для радикального вирішення проблеми детінізації економіки необхідна реа-
лізація системи заходів щодо забезпечення взаємоузгоджених дій з боку право-
охоронних, фінансових, контрольних та інших державних органів шляхом 
створення ефективного механізму міжвідомчої координації у цій сфері.  

Головними факторами позитивного впливу на процес детінізації економіки 
України останнім часом є: 1) прийняття, удосконалення та впровадження належ-
них нормативно-правових матеріалів; 2) лібералізацію правового поля підприєм-
ницької діяльності, зниження рівня оподаткування доходів фізичних осіб, 
удосконалення пенсійної системи; 3) зниження рівня бартерних розрахункових 
операцій; 4) забезпечення стабільності національної валюти, позитивних змін в 
структурі грошової маси; 5) удосконалення системи зайнятості населення шля-
хом створення нових робочих місць, працевлаштування безробітних.  

Основні напрямки легалізації тіньової діяльності в Україні повинні включа-
ти, насамперед, прийняття системи радикальних заходів з формування інститутів 
ринкового оточення з урахуванням результатів впровадження аналогічних захо-
дів за кордоном. Особливу увагу слід приділити досвіду Європейської комісії з 
питань адміністративної реформи та боротьби з корупцією з розробки норматив-
но-правових документів у цій сфері. До першочергових заходів слід віднести 
прийняття Податкового кодексу, орієнтованого на зниження рівня податкового 
навантаження та усунення його нерівномірності. Причому в податковій політиці 
слід забезпечити перехід до оподаткування доходів, які важко заховати в «тіні»: 
рентних доходів від використання природних ресурсів, дохід від власності та ін. 
Доцільно здійснити спрощення системи обліку і звітності, впровадити сучасні 
технології боротьби з корупцією державних чиновників. Необхідні є впрова-
дження громадського обговорення рішень державної влади з підприємницької 
діяльності та підвищення контролю державних органів за зовнішньоекономіч-
ною, інвестиційною та іншими видах діяльності. 

Малащук Д.В., к.е.н., доцент, УДУФМТ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ВАЛЮТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Під валютною безпекою слід розуміти такий стан курсоутворення, який 

створює оптимальні умови для поступального розвитку вітчизняного експорту, 
безперешкодного припливу в країну іноземних інвестицій, інтеграції України в 
світову економічну систему, а також максимально захищає від потрясінь на між-
народних валютних ринках. Стан валютної системи значною мірою залежить від 
гармонійного взаємозв'язку та розвитку всіх її складових. Валютна система 
України ще не набула рис, притаманних ринковій економіці, і знаходиться в ста-
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дії формування. Нині фінансові можливості держави, які залежать від обсягу 
фінансових ресурсів, залишаються досить обмеженими. До того ж дезорганізація 
цієї системи, що йде поряд з її криміналізацією, створює значну загрозу економі-
чній безпеці України і може призвести до вкрай негативних наслідків. Стабіліза-
ція економічної системи держави вимагає розробки та реалізації комплексної 
програми оздоровлення державних фінансів. 

Теоретичні дослідження та аналіз практики реалізації валютно-курсової полі-
тики дозволяють систематизувати та виокремити низку важелів валютної полі-
тики, які здатні прямо та опосередковано впливати на перебіг інвестиційно-
інноваційних процесів в державі. До них відносяться: 

– управління курсом національної валюти, що надає певні цінові сигнали і 
виступає вагомим важелем впливу на розвиток ефективної конкуренції, 
визначає вартість зовнішніх джерел фінансування інвестицій та імпорту 
обладнання і технологій;  

– реалізація дисконтної політики, що впливає на рівень процентних ставок 
в економіці, а відтак, доступність і ціну внутрішнього фінансування, ін-
вестиційних процесів; 

– управління золотовалютними резервами (ЗВР), достатні обсяги яких слу-
гують гарантом для іноземних інвесторів, а доходи від ефективного 
управління якими можна спрямувати на реалізацію інвестиційних цілей 
розвитку;  

– регулювання руху капіталів, приплив яких у формі прямих іноземних ін-
вестицій містить вагомий потенціал прискорення процесів модернізації 
та оновлення вітчизняного виробництва, розширює доступ вітчизняних 
товаровиробників до зовнішніх джерел технологічних та організаційних 
інновацій, сприяє інтеграції нашої країни до технологічних ланцюжків; 

– розбудова валютного ринку, від глибини, ліквідності та інституційної 
зрілості якого залежать керованість валютного курсу та можливості 
страхувати валютні ризики, що може вплинути на рішення іноземних ін-
весторів щодо інвестування в Україну.  

Підтримання стабільного рівня валютного курсу до долара США дотепер 
слугує номінальним якорем для монетарної сфери й підтримує макрофінансову 
стабільність, забезпечує процеси ремонетизації економіки в умовах світової фі-
нансової кризи. Разом з тим, певна заниженість курсу української валюти в умо-
вах девальвації валюти її прив’язки – долара США – та методи її забезпечення 
негативно позначаються на стані валютної безпеки країни. Серед несприятливих 
обставин слід відмітити такі:  

1. Занижений курс гривні підтримує цінову конкурентоспроможність україн-
ських товаровиробників на світових ринках, але дестимулює їх до підвищення 
якості продукції. Наслідками є домінування в структурі експорту сировинної 
продукції, нестійкість позицій українських товаровиробників на світовому ринку 
і посилення їх підвладності ціновій конкуренції. Низька прибутковість виробни-
цтва такої продукції посилює диспаритетність зовнішньої торгівлі та звужує 
можливості для фінансування інноваційних процесів в Україні. До того ж, 
останнім часом послаблюється ефективність стабільного валютного курсу як 
основного інструменту підтримання макрофінансової стабільності в Україні: 

– девальвація долара на світових ринках за підвищення світових цін обу-
мовлює імпорт інфляції в Україну;  

– активні валютні інтервенції посилюють монетарну складову інфляції; 
– накопичений потенціал зміцнення валюти в умовах незмінного номіна-

льного курсу реалізується через підвищення цін; 
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– відносна дешевизна зовнішнього фінансування підтримує нарощування 
короткострокових зовнішніх корпоративних запозичень; 

– відносно вища волатильність темпів інфляції, порівняно з курсовою ди-
намікою, стимулює процеси доларизації; 

– високі темпи інфляції підривають конкурентні позиції вітчизняних виро-
бників, ведуть до підвищення процентних ставок, обмежують горизонти 
планування бізнес процесів. 

2. Переважна спрямованість регулювання облікової ставки на підтримання 
курсової стабільності в окремих ситуаціях може суперечити необхідності стри-
мування інфляційних тенденцій та стимулювання економічної активності.  

3. Нарощування ЗВР для забезпечення можливостей НБУ втримати курс за 
несприятливих обставин та врівноваження валютного ринку в умовах значних 
надходжень іноземної валюти за своєю економічною суттю означає відволікання 
значних ресурсів із сфери більш продуктивного інвестиційного використання.  

4. Система валютного регулювання руху капіталів в Україні спрямована на 
стимулювання припливу прямих іноземних інвестицій, з одного боку, та бороть-
бу з непродуктивним відпливом капіталу, з іншого. Оскільки основним мотивом 
інвестування є отримання прибутків, то існування обмежень на виведення капі-
талу з країни може негативно вплинути на обсяги інвестицій. Отже, за лібералі-
зованого порядку здійснення ПІІ в Україну низка обмежень щодо виведення 
капіталу з країни знижує привабливість здійснення інвестицій і погіршує струк-
туру інвестування – потік іноземних інвестицій спрямовується переважно у ви-
сокоприбуткові галузі зі швидким обігом капіталу.  

5. Недосконалою з погляду сприяння активізації інвестиційно-інноваційних 
процесів є система регулювання експортно-імпортної діяльності. Зокрема, доте-
пер практично немає пільг для стимулювання експорту високотехнологічної 
діяльності, не розроблено систему заходів щодо надання фінансової підтримки 
експортерам та імпортерам високотехнологічної продукції, програм стимулю-
вання імпорту устаткування і технологій, що не мають українських аналогів. 

6. Важливою складовою привабливого інвестиційного клімату в країні та за-
лучення прямих іноземних інвестицій як каналу організаційних та технологічних 
інновацій є високоліквідний валютний ринок з розвиненим строковим сегмен-
том. В Україні основним інструментом впливу на валютний курс залишаються 
валютні інтервенції, що вимагає забезпечення домінуючої ролі НБУ на валютно-
му ринку. У цьому зв’язку НБУ стримує розвиток строкового сегменту, на якому 
можуть розгорнутися потужні спекулятивні тенденції, та уповільнює становлен-
ня незалежних валютних дилерів, що матимуть вагомий вплив на ринкову 
кон’юнктуру.  

Отже, послідовне вдосконалення важелів валютно-курсової політики, яке має 
відбуватися поступово, збалансовано та одночасно із формуванням відповідних 
економічних, інституційних та нормативно-правових умов, дозволить валютній 
політиці посісти належне місце в системі державної підтримки інноваційної дія-
льності. Відповідно, становлення інвестиційно-інноваційної моделі розвитку 
національної економіки створюватиме надійну основу для зміцнення позицій 
української валюти в довгостроковій перспективі та сприятиме формуванню 
позитивних взаємозалежностей між складовими валютної політики в цілому. 
Зміцнення національної валюти одночасно з підвищенням темпів фінансового та 
економічного розвитку стимулюватиме подальше розгортання інноваційно-
інвестиційних процесів в державі, що в свою чергу приводить до стабілізації 
валютної безпеки України. 
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РОЗВИТОК ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ –  
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  

РОЗВИТКУ КРАЇНИ 
Тіньову економіку прийнято розглядати в якості підривного елементу, кот-

рий живиться за рахунок економіки офіційної, відбираючи у неї продуктивні 
ресурси та створюючи конкуренцію офіційно діючим компаніям. У зв'язку з цим 
більшість країн докладає значні зусилля, щоб знайти способи контролю над під-
пільною економічною діяльністю та винаходить для неї різноманітні засоби по-
карання. 

Виникнення та розвиток тіньових сегментів економіки досліджували такі ви-
датні вчені як О.М. Литвак, М.І. Миколаєва, М.І. Мельник, А.Ю. Шевяков. Вони 
робили акцент на нелегальній економічній діяльності, яка, у свою чергу, стала 
дестабілізуючою для всіх соціальних структур суспільства. 

Українська економіка відрізняється від економік розвинених країн надзвичайно 
високою матеріалоємністю та енергоємністю виробленої продукції. Причиною цього 
є два головні чинники – технологічна відсталість виробництва та тіньова економіка. 
Перший робить наші галузі неконкурентоспроможними, другий – інвестиційно не-
привабливими, а разом вони гальмують розвиток економіки. 

За оцінкою аналітиків, у тіньовій сфері виробляється щонайменше 50% вало-
вого внутрішнього продукту. Але якщо в країнах з усталеною ринковою еконо-
мікою тіньове виробництво ведеться переважно за кошти підприємця, який 
приховує прибутки і ухиляється від оподаткування, то в Україні значна частина 
тіньового виробництва ведеться за рахунок розкрадання сировинних і енергети-
чних ресурсів. А ці витрати потім лягають на собівартість офіційної продукції, 
що знижує її конкурентоспроможність, відчутно пригнічує, а деінде просто ни-
щить легальний виробничий сектор. 

Світова практика доводить, що у випадку, коли обсяг тіньової діяльності до-
сягає 30% ВВП (у деяких авторів зазначено 40%), настає критична межа, пере-
вищення якої свідчить про створення в країні відтворювальної системи тіньових 
відносин. Значні масштаби тіньової економічної діяльності істотно впливають на 
обсяги і структуру ВВП та призводять до спотворення офіційних даних про його 
величину. Тому протягом останніх років одним із головних завдань державної 
політики України є концентрація зусиль усіх гілок влади на комплексному здійс-
ненні радикальних економічних, правових, організаційних та силових заходів 
щодо рішучого обмеження корупції та тіньової економічної діяльності.  

Серед головних причин існування тіньової економіки України можна назвати 
кризу системи управління, дисбаланс між розвитком продуктивних сил та виробни-
чими відносинами, великий розрив між багатими та бідними прошарками населення, 
відсутність середнього класу як стабілізаційного фактора у суспільстві, високі подат-
ки та нерівномірний їх розподіл, надмірне регулювання підприємницької діяльності, 
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недосконалість законодавства, високу вартість кредитів, недостатню ефективність 
управління державним майном, низьку підприємницьку культуру, високий рівень 
корупції та відсутність науково обґрунтованої та ефективної при практичному засто-
суванні стратегії і програми детінізації економіки. 

Розквіт тіньової економіки ряд вчених пов'язує лише з надмірним податко-
вим тиском, залишаючи поза увагою її визначальні чинники. Насамперед це сто-
сується приватизації, грошово-кредитної та фінансової політики. Величина 
емісії, рівень облікової ставки, верхні межі обсягів рефінансування, ставки обо-
в'язкових резервів, операції на відкритому ринку тощо у кінцевому підсумку 
визначають суть та характер цієї політики [1]. 

Серед конкретних причин зростання масштабів тіньової економіки в Україні 
необхідно виділити: 

− неефективну та довгострокову за часом перебудову економіки на ринко-
ві відношення; 

− відсутність доступу підприємств до своїх фінансових активів та до бан-
ківських кредитів, унаслідок чого виникають високі процентні ставки; 

− неплатоспроможність бюджетних організацій та різке скорочення влас-
них оборотних коштів, внаслідок чого керівництво підприємств ціка-
виться не розвитком виробництва, а отриманням особистих прибутків 
від здачі площ в оренду. 
Основними інструментами тінізації вітчизняної економіки є приховуван-

ня підприємствами реального обсягу доходів з метою ухилення від сплати пода-
тків, зайнятість значної частини населення у тіньовому секторі, поширення 
корупції у владних органах, проведення експортних операцій через офшорні 
зони, незаконне повернення ПДВ, створення фіктивних фірм та ін. 

Поширення і масштабність тіньової економіки на території нашої держа-
ви зумовлюється відсутністю усталених норм і правил економічної діяльності, 
їхніми постійними змінами та невідповідностями вимогам часу. Отже, вигідніше 
працювати в «тіні». Така ситуація призвела до інституціоналізації тіньової еко-
номіки в Україні, яка представлена закріпленням поведінки суб'єктів тіньового 
сектора в певні організаційно стійки форми, що визнаються всіма учасниками 
такої діяльності. Тому потрібно проводити з боку держави виважену соціально-
економічну політику, яка має включати заходи з детінізації економіки. Тут під 
детінізацією варто розуміти створення такого інституційного середовища, де 
були б гарантовані права і визначеність прав власності, де тіньова економіка 
була б неефективною. 

Одним з найнебезпечніших наслідків розвитку тіньової економіки Украї-
ни є її вплив на криміналізацію суспільства. Слід усвідомлювати й посилення 
впливу тіньового капіталу на різні сфери суспільного життя, його зрощування з 
державним апаратом, зростання корупції. Небезпечною для суспільства є багато-
векторність тіньових відносин – їхнє поширення практично на всі неекономічні 
сфери. Водночас наявність тіньової економічної діяльності суттєво впливає на 
збільшення диференціації населення за доходами, зменшує конкурентоспромож-
ність національної економіки, доходну базу державного бюджету та викликає 
деформацію відтворювальної структури економіки. 

Таким чином, проблема тіньової економіки – це не лише проблема еко-
номічна, а й соціальна. За великих обсягів тіньового сектора економіки суттєво 
зменшуються надходження до доходної частини державного бюджету, а, отже, 
зменшується видаткова частина на виплату пенсій та інших соціальних виплат, 
заробітної плати, стипендій тощо. Уряд України повинен зробити все від нього 
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залежне, щоб істотно знизити рівень тінізації та забезпечити сталий економічний 
розвиток держави. 

Отже проблема детінізації економіки тісно пов'язана з основними про-
блемами економічного реформування в Україні, побудови соціально-
орієнтованої ринкової економіки, а суттєве зменшення обсягів тіньового сектора 
неможливе без проведення в країні податкової реформи, вдосконалення роботи 
банківської системи, забезпечення надійної правової захищеності суб'єктів під-
приємницької діяльності. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО КОРПОРАТИВНОГО БОРГУ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У структурі валового зовнішнього боргу України значну частку становлять 
борги корпоративного сектора її економіки. Як показала практика, обсяги цих 
боргів, терміни, вартість залучення, своєчасність обслуговування тощо суттєво 
впливають на державні запозичення. Особливо це проявилося в умовах скоро-
чення інвестиційних можливостей провідних фінансових інституцій та валютних 
надходжень держави. 

Корпоративні борги України в останні роки мали стійку тенденцію до зрос-
тання. Якщо на кінець 2003 р. їх обсяги, розраховані за методологією МБРР, 
становили 12,9 млрд. дол. США, то на кінець 2008 року зросли до 84,9 млрд. дол. 

Істотне нарощування зовнішніх боргових зобов’язань корпоративним секто-
ром розпочалося з кінця 2005 року. Зовнішня заборгованість комерційних банків 
у 2006-2008 рр. зросла на 25,39 млрд. дол. США і на кінець 2008 р. досягла 39,47 
млрд. дол. США. По нефінансових підприємствах відповідний показник стано-
вив 41,25 млрд. дол. США. Протягом 2009 року зовнішня заборгованість комер-
ційних банків дещо скоротилася, і станом на 31.12.2009 р. становила 30,79 млрд. 
дол. США, а заборгованість нефінансових підприємств зросла до 44,09. У ре-
зультаті, на кінець 2009 року обсяг зовнішньої заборгованості корпоративного 
сектора економіки в 3,3 разу перевищив зовнішню заборгованість держави. 

При цьому запозичені кошти використовувалися переважно для стимулю-
вання споживчого попиту, в той час як фінансування реального сектора залиша-
лося порівняно незначним. Тобто українська економіка встала на шлях 
споживацько-боргової моделі розвитку1. 

Будь-яке додаткове залучення фінансових ресурсів до підприємницького сек-
тора економіки супроводжується посиленням фінансових ризиків. Залучення 
зовнішніх кредитів недержавним сектором економіки посилює вразливість фі-
нансової системи, оскільки збільшує її залежність від обмінного курсу та міжна-
родного руху капіталів. 
                                                                 
1 Уманців Ю.М. Глобальні фінансові виклики: світовий досвід та українські реалії // 
Фінанси України. – 2009. – №1. – С. 73-85. 



Секція 3. 
Фінансова безпека та проблеми детінізації економіки 

 232

Водночас в умовах фінансової кризи можливості корпоративного сектора для 
обслуговування зовнішніх боргів значно звузилися. Особливо це позначилося на 
банківській системі, яка нині переживає різке зниження довіри вкладників та 
зростання кількості неповернутих кредитів, що суттєво обмежує їх фінансові 
можливості і загрожує дефолтами. Зі збільшенням частки іноземного капіталу на 
банківському ринку України виникли додаткові можливості для залучення зов-
нішніх коштів, їх використання для іпотечного та споживчого кредитування, 
кредитування інвестиційних потреб бізнесу. Однак в умовах кризи можливості 
внутрішнього ринку значно звузились, і зовнішня заборгованість стала відчутно 
впливати на фінансові можливості економіки. 

Зовнішні корпоративні борги є своєрідним індикатором, що наочно характе-
ризує фінансову ситуацію у приватному секторі економіки країни та відображає 
її стійкість до зовнішніх впливів. 

Залучення іноземного капіталу відбувається з метою підвищення рівня соціа-
льно-економічного розвитку, але позитивний ефект від цих залучень залежить 
від співвідношення між імпортом та експортом капіталу, форм залучення, на-
прямів використання цих коштів, збалансованості потоків капіталу з основними 
складовими економічного механізму та фінансово-кредитної системи держави1. 

Упродовж останніх років у державі був практично відсутній контроль над за-
лученням зовнішніх кредитів підприємствами, їх цільовою спрямованістю та 
наявністю джерел погашення. Залучення зовнішніх позик компаніями було наці-
лено на досягнення короткострокових цілей, часто без урахування економічної 
доцільності зовнішніх запозичень, належного розрахунку ймовірних джерел по-
гашення боргів. Темпи нарощування зовнішнього боргу України значно переви-
щували темпи зростання національного експорту, а в умовах світової фінансової 
кризи, коли підприємства втратили ринки збуту своєї продукції, різко скороти-
лися валютні надходження від експорту, тим самим значно звузивши можливості 
погашення зовнішніх валютних позик. 

Як свідчить світовий досвід, надмірні запозичення в іноземній валюті корпо-
ративного сектора, у поєднанні з обмеженими прибутками та/або фінансовою 
структурою, призводить до широкого поширення корпоративних неплатежів, що 
може викликати численні корпоративні банкрутства та відтік іноземних позик 
для торгівлі та оборотних засобів, різкий спад можливості залучення нових по-
зик, що лише далі поглиблюватиме кризове становище країни. 

Безпосередній стосунок до зовнішньої вразливості має дисбаланс грошових 
потоків компаній, що робить їх вразливими до змін курсів валют. Обмінний курс 
може викликати різке збільшення вартості боргів фірми, погіршення їх співвід-
ношення з активами, що зменшує можливості залучати нові позики. Унаслідок 
падіння курсу валюти у корпораціях, що мають позики в іноземній валюті, але 
незначні експортні можливості, виникає гострий дефіцит грошових коштів та 
зниження прибутків. 

Усе це свідчить про необхідність запровадження ефективної системи управ-
ління зовнішніми запозиченнями, зокрема, в частині корпоративних запозичень, 
розвитку відповідного інституційного середовища в Україні. 

При цьому щодо корпоративного сектора насамперед слід враховувати від-
повідність грошових потоків в іноземній валюті у процентному співвідношенні 
до загальної маси грошових потоків, з урахуванням хеджування й інших видів 

                                                                 
1 Савчук Н., Макар О. Механізм управління та обслуговування зовнішнього боргу // Вісник 
Львівського УНТУ. – Серія екон. – 2008. – Вип. 39. – С. 490-493. 
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надходження в іноземній валюті, а також співвідношення зобов’язань у валюті, 
ліквідних активів в іноземній валюті та капіталу. 

Для зменшення ризиків не слід забувати і про більш традиційні корпоративні 
індикатори оцінки загальної рентабельності і вразливості, зокрема, рівень по-
криття процентних виплат по оперативній готівці, зовнішнє фінансування, кое-
фіцієнт короткострокової заборгованості до загальної (для національної та 
іноземної валюти), і співвідношення національної валюти з боргом в іноземній 
валюті. Ці показники спільні для всіх корпорацій та надають інформацію стосов-
но чутливості до змін відсоткових ставок, що дуже важливо, оскільки попере-
дження кризи валютного курсу могло б запобігти різкому підвищенню 
відсоткових ставок, в той час як бездіяльність може призвести, принаймні тим-
часово, до різкого підвищення процентних ставок1. 

Таким чином, для забезпечення стабільного функціонування фінансово-
кредитної системи після відновлення припливу іноземних капіталів та поліп-
шення ситуації у реальному секторі економіки необхідно забезпечити регулю-
вання та контроль зовнішніх корпоративних запозичень. Основними заходами 
щодо цього мають стати: 

− посилення пруденційного регулювання, спрямованого на запобігання 
банкрутства банків, встановлення більш жорстких вимог до формування 
резервів українських банків під кредитні ризики за операціями в інозем-
ній валюті; 

− збільшення обсягів міжнародних резервів України з урахуванням потен-
ційних потреб корпоративного сектора, що забезпечить можливість 
своєчасного погашення зовнішніх довгострокових позик та стабільність 
національної валюти; 

− стимулювання зростання обсягів національного експорту для розширен-
ня можливостей корпоративного сектора щодо погашення своїх зовніш-
ніх позик в іноземній валюті та збільшення припливу іноземної валюти в 
країну. Зміцнення торговельного балансу України і накопичення достат-
нього обсягу валютно-фінансових ресурсів зменшуватиме ступінь враз-
ливості платіжного балансу до несприятливих тенденцій у сфері руху 
міжнародних капіталів;  

− введення інтегрованої аналітичної системи обліку зовнішніх боргів бан-
ків і нефінансових підприємств для своєчасного виявлення фінансових 
ризиків і вироблення дієвих заходів для їх нейтралізації. Підтримання 
такої аналітичної системи має перебувати у компетенції МФУ чи НБУ. 

− з метою недопущення надмірного левериджу банків на стадії піднесення 
економіки й ейфорії на фінансових ринках нормативи власного капіталу 
банків, зважені за ступенем ризику, мають супроводжуватися чітко ви-
значеними лімітами. Причому методика їх підрахунків має узгоджува-
тись із міжнародною практикою2. 

                                                                 
1 IMF, Debt- and Reserve-Related Indicators of External Vulnerability. – March 23. – 2000. 
2 Вахненко Т. Політика державних запозичень та управління корпоративними боргами в 
умовах фінансової кризи // Економіст. – 2009. – №3. – С. 48-51. 
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РОЛЬ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ  
В РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

У ринкових умовах господарювання основним інструментом державного ре-
гулювання соціально-економічного розвитку регіонів є фінансово-бюджетні ре-
сурси регіонів. Регулювання кожного виду бюджету має свої особливості, 
обумовлені різницею у структурі доходів, які використовуються для регулюван-
ня. Важливу роль у розвитку регіонів з низьким рівнем власного фінансування, 
відіграє ефективна система міжбюджетних відносин.  

Міжбюджетні трансферти є одним з ефективних інструментів бюджетного 
регулювання міжбюджетних відносин. Вони забезпечують збалансування дохід-
ної та видаткової частини бюджету нижчого рівня для виконання відповідно 
покладених на них завдань та функцій. Проте першою та найголовнішою їх ме-
тою є стимулювання місцевих бюджетів на збільшення надходжень. На жаль, на 
сучасному етапі розвитку міжбюджетних відносин ця функція міжбюджетних 
трансфертів не виконується. Допомога з центрального бюджету місцевим у ви-
гляді міжбюджетних трансфертів не стимулює органи місцевого самоврядування 
до збільшення надходжень до бюджету. Керівництво місцевих органів влади 
розуміє, що у будь-якому разі місцевий бюджет не буде затверджений з дефіци-
том і обсяги доходів і видатків будуть збалансовані за допомогою дотації вирів-
нювання. Так, кожного року спостерігається збільшення частки міжбюджетних 
трансфертів у доходах місцевих бюджетів.  

Проаналізувавши тенденції міжбюджетних трансфертів у 2007-2010 рр. ба-
чимо, що доходи місцевих бюджетів та дотації вирівнювання мають характерне 
зростання. При цьому в порівнянні з 2009 - 2007 рр. величина дотації вирівню-
вання з державного бюджету зросла майже на 80%, тоді як величина доходів 
місцевих бюджетів - на 50%. У 2010 р. величина дотації вирівнювання в порів-
няні з 2009 р. зросла ще на 30%. Порівнюючи заплановані дані Державного бю-
джету України (ДБУ) з його виконанням, можна стверджувати, що кошти не 
використовуються у повному обсязі місцевими бюджетами. Оскільки розрахунок 
дотацій вирівнювання в першу чергу спирається на величину видатків місцевих 
бюджетів, то величина необхідних коштів для здійснення покладених завдань та 
функцій на місцевому рівні є завищеною. 

Щодо коштів, які передаються до державного бюджету протягом досліджу-
ваного періоду, помічається також позитивна тенденція. Так у 2008 р., порівняно 
з 2007 р. збільшення відбулося на 3622,82 млн. грн. (95%). Це вказує на те, що 
доходи у певних регіонах збільшилася, здійснюється ефективніше фіскальна 
політика, та планування місцевого бюджету. Порівнюючи 2009 і 2008 роки за 
даними показниками також помічається позитивна тенденція. Але збільшення 
відбулося тільки на 17,76 % (1318,02 млн. грн.). Кількість недотаційних регіонів 
зменшилася з 46 до 37. Це пояснює таке незначне збільшення величини коштів, 
що передаються до державного бюджету. Серед регіонів, що передавали кошти 
до державного бюджету протягом 2007-2009 рр. виділяється м. Київ і Дніпропет-
ровська область та ряд адміністративних районів, перелік яких кожного року 
змінюється.  

В запланованому ДБУ на 2010 р. порівняно з 2009 р. обсяг коштів, які пере-
даються з місцевих бюджетів до державного бюджету зменшений. Так в Законі 
«Про Державний бюджет на 2010 р.» даний показник становить 7 089,9 млн. 
грн., що на 1 651,3 млн. грн. (18,9%) менше порівняно з минулим роком. Однією 
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з причин зниження величини даних коштів є зменшення кількості «недотацій-
них» бюджетів до 24.  

Протягом досліджуваного періоду разом зі збільшенням величини доходів, 
дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до ДБУ збільшувалася й частка 
дотацій вирівнювання у доходах місцевих бюджетів. Наприклад, у 2008р. зрос-
тання відбулося на 4,33% у, а в 2009 – на 6,03% та дана частка склала 65,7%. Це 
свідчить про зниження доходної спроможності місцевих бюджетів. Внаслідок 
цього відбулося збільшення числа дотаційних бюджетів і тим самим відволікан-
ня значної суми коштів з державного бюджету на вирівнювання розвитку регіо-
нів. Також це свідчить про зменшення можливостей територіальних громад 
різного рівня самостійно вирішувати накопичені в результаті глибокої соціально-
економічної кризи проблем за одночасного збільшення рівня централізації кош-
тів у Державному бюджеті України.  

Однією з проблем залишається й обмежена самостійність місцевих бюджетів, 
що обумовлена браком власних фінансових ресурсів та веде до посилення зале-
жності від центральної влади, створює «штучну дотаційність» бюджетів, гальмує 
темпи економічного і соціального розвитку регіонів. При цьому обсяги функцій і 
повноважень, які покладаються на місцеві органи влади, не відповідають фінан-
совим можливостям їх реалізації, і, як наслідок - застосована в Україні система 
формування доходів місцевих бюджетів та фінансування видатків є досить недо-
сконалою.  

Особливістю міжбюджетних відносин в Україні є «заполітизованість» цього 
процесу, а отже, й функціонування неефективної системи розподілу бюджетних 
коштів. Розвиток системи фінансів не сприяє забезпеченню фіскальної автономії 
територіальних одиниць. Наслідком цього є низька якість і недостатнє фінансу-
вання соціальних благ, що надаються на місцевому рівні (освіта, охорона здо-
ров’я, житлово-комунальні послуги тощо). Нераціональна система бюджетних 
відносин між рівнями бюджетного устрою послаблює здатність місцевих органів 
влади до проведення раціональної бюджетної політики, яка б сприяла формуван-
ню сприятливого інвестиційного клімату. Також політика бюджетного вирівню-
вання, що втілюється в Україні, не забезпечує умови для швидкого набуття 
тенденції до економічного зростання, оскільки навіть регіони, з бюджетів яких 
передаються кошти до державного бюджету, не мають для цього достатніх фі-
нансових ресурсів.  

Тому політика удосконалення міжбюджетних відносин має бути спрямована 
на вирішення таких завдань: підвищення рівня життя населення; досягнення 
територіальної справедливості при перерозподілі бюджетних коштів на основі 
розрахунку потреби регіонів у фінансових ресурсах і обліку їхньої податкоспро-
можності; спрощення механізму міжбюджетних відносин; передачу більшої час-
тини повноважень щодо прийняття рішень у сфері формування і виконання 
бюджетів на регіональний рівень управління; розвиток основних форм управлін-
ня бюджетним процесом у регіонах. 

Отже, ефективність структурних перетворень та загальний стан розвитку на 
місцях значною мірою залежать від того, які бюджетні ресурси і які фінансові 
важелі мають у своєму розпорядженні місцеві органи державної влади. Таким 
чином, реалізація реформи міжбюджетних відносин та зміцнення фінансової 
автономії регіонів залишається об’єктивною передумовою формування європей-
ськоорієнтованої бюджетної системи в Україні. 
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Лапшина Т.В. Харківський інститут фінансів УДУФМТ 

ПЕРСПЕКТИВИ СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТАРНИХ РИЗИКІВ В 
УКРАЇНІ 

В умовах розвитку вітчизняного ринку цінних паперів важливу роль відіграє 
гарантування його фінансової безпеки. «Фондовий ринок як реальний інструмент 
забезпечення інвестиційних потреб здатний себе реалізувати за однієї умови: всі 
угоди і процеси, що реалізуються на ньому, повинні бути безпечними»1. Про 
залежність надійності та ефективності фондового ринку, а разом з тим і його 
фінансової безпеки, від якості функціонування депозитарної системи говорило 
багато науковців. Зі збільшенням обсягів цінних паперів на обліку в депозитар-
них установах має підвищуватися й рівень відповідальності за надійність та без-
печність всієї національної депозитарної системи. Виникає необхідність 
приділяти все більше уваги виявленню, оцінці та управлінню можливими ризи-
ками в депозитарній діяльності, тому що єдина помилка, яка призведе до втрати 
власниками своїх цінних паперів або до інших значних збитків, може відчутно 
вплинути не тільки на депозитарну систему але й на подальші перспективи роз-
витку національного ринку цінних паперів України. В умовах загальної демате-
ріалізації акцій в Україні нагальним завданням стає забезпечення належного 
рівня обслуговування бездокументарних цінних паперів депозитарними устано-
вами, зокрема зберігачами цінних паперів. 

Досліджуючи компоненти умовної системи безпеки депозитарної інфрастру-
ктури ринку цінних паперів України («Зменшення ризиків на рівні окремого 
інституту депозитарної діяльності», «Регулювання депозитарної системи», «Мо-
ніторинг рівня надійності функціонування депозитарної системи»), було виявле-
но, серед іншого, слабку диференціацію джерел покриття можливих збитків в 
депозитарних установах. У вітчизняних депозитарних установ сьогодні відсутні 
альтернативи самострахуванню, тобто єдиним джерелом покриття завданих де-
понентам – власникам цінних паперів збитків є власні кошти.  

Передача ризику до страхової компанії у порівнянні з використанням влас-
них джерел покриття збитків може стати дешевшим джерелом, але воно вимагає 
більше часу на отримання відшкодування через складнішу систему операцій при 
настанні страхового випадку. Крім цього, розвиток такого виду страхування 
ускладнюється тим, що об’єкт страхування – цінні папери – має вартісні показ-
ники, що постійно змінюються під впливом кон’юнктури ринку цінних паперів, а 
тому визначення страхової суми або розрахунки суми завданих збитків усклад-
нюються. Іншим чинником, що гальмує впровадження такого виду покриття, є 
невисокий рівень розвитку страхової справи в Україні, де багато ризиків вияв-
ляються неохопленими в рамках видів страхування, зокрема й ризики депозита-
рної діяльності.  

Треба зазначити, що в Україні необхідно лише адаптувати вже існуючий на-
бір страхових програм для депозитарних установ і реєстраторів, який включає в 
себе: страхування ВВВ, страхування від електронних та комп’ютерних злочинів, 
страхування професійної відповідальності облікового інституту.  

Страхування за полісами ВВВ є досить витратним джерелом покриття збит-
ків, тому необхідний аналіз доцільності та потенціалу широкого впровадження 
його для вітчизняних депозитарних установ.  

                                                                 
1 Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми 
забезпечення): монографія / О.І. Барановський. – К.: Кіїв. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 
С. 649. 
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Серед зберігачів станом на 01.01.2009 р. із 256 учасників 123 були банками, а 
решта – торговцями цінними паперами. По двох групах зберігачів були розрахо-
вані середні значення показника «Прибуток до оподаткування» і порівняні зі 
страховими преміями за рік за полісом ВВВ для визначення фінансових можли-
востей зберігачів щодо страхування за такими тарифами:  

– для банків значення показника станом на 01.01.2009 р., розраховане за 
даними річної звітності за 2008 р.1, становило 178,9 млн. грн., що при 
використанні офіційного курсу гривні до євро в середньому за цей рік 
7,71 грн. дорівнювало 23,2 млн. євро. Такий показник свідчить про наяв-
ність у банків-зберігачів фінансових можливостей страхуватися за наяв-
ними тарифами; 

– для торговців значення показника станом на 01.01.2009 р. становило 
633,6 тис. грн., що при офіційному курсі гривні до євро в середньому за 
рік дорівнювало 82,2 тис. євро. За такого розміру показника страхування 
зберігачів-торговців цінними паперами виглядає неефективним і надто 
витратним.  

Іншим фактором, що свідчить на користь розвитку страхування професійних 
ризиків депозитарної діяльності, можна вважати світову тенденцію депозитарних 
систем до розвитку системи глобальних кастодіанів та їх субкастодіанів. Ринок 
цінних паперів України не уникне входження до нього таких міжнародних опе-
раторів, як глобальні кастодіани. Це входження відбувається через вибір субкас-
тодіанів серед внутрішніх депозитарних установ, що оперують на вітчизняному 
фондовому ринку. Глобальний кастодіан після вибору субкастодіана контролює 
відповідність субкастодіана висунутим до нього вимогам відносно стандартів 
діяльності – для надійного захисту активів клієнта від нецільового використання 
або втрат 2. Тобто для національних зберігачів, що планують розвиватися заради 
досягнення вимог, достатніх для обрання їх субкастодіанами, необхідним є і 
комплексне страхування депозитарних ризиків за відомими та визнаними в світі 
страховими програмами.  

Перспективність запровадження страхування депозитарних ризиків в Україні 
також може бути обґрунтована через дослідження подібних процесів на ринках 
цінних паперів країн, близьких до українського ринку за етапами створення та 
функціонування, наприклад на ринку цінних паперів Росії. 

Затребуваність цього виду страхування серед облікових інститутів у Росії 
демонструє проведений аналіз статистичних даних. На фоні більш-менш стабі-
льної кількості укладених договорів страхування – близько 60 шт., виключаючи 
2006 та 2007 роки, (що свідчить про наявність страхових полісів у достатньої 
кількості великих операторів депозитарних послуг Росії), за період 2002-2008 рр. 
відбулася їх якісна трансформація. Валові обсяги страхового покриття зросли 
майже в 6,5 раза. Таке збільшення насамперед відбулося за рахунок росту серед-
нього розміру страхового покриття від 349,0 млн дол. США у 2002 р. до 
2530,2 млн. дол. у 2008 р., тобто цей показник зріс у 7 разів. Треба також зазна-
чити, що така тенденція обумовлена не укладанням поодиноких договорів із 
надвеликим страховим покриттям, що позначилось би на збільшенні середнього 
показника, а відбувається масовий процес укладання обліковими інститутами 
договорів із страховими сумами, що значно перевищують мінімально допустимі 

                                                                 
1 Сайт «Система розкриття інформації на фондовому ринку» [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.smida.gov.ua/. 
2 Хмыз О.В. Глобальные кастодианы на рынке ценных бумаг / О.В. Хмыз // Вестн. Моск. 
ун-та. Сер.6. Экономика. – 2003. – № 1. – С. 33. 
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значення. Про це свідчить постійне зменшення частки договорів з мінімальним 
страховим покриттям – від 65 % у 2002 р. до 20 % у 2008 р.  

Зниження страхових показників в обліковій системі Росії у 2006-2007 рр. бу-
ло обумовлене зниженням активності страхування ризиків з боку реєстраторсь-
кого бізнесу. Річ у тім, що з 2005 р. арбітражними судами було розглянуть й 
задоволено 45 позовів реєстраторів та/або емітентів про відшкодування збитків, 
завданих списанням цінних паперів з особових рахунків у реєстрі власників 
іменних цінних паперів за сумнівними документами. Незважаючи на це, в 2006-
2007 рр. тільки три реєстратори отримали реальне страхове відшкодування 1. 
Тобто маємо невідповідність між кількістю укладених договорів та числом поте-
нційних страхових випадків – з одного боку, і обсягами реальних страхових ви-
плат – з іншого.  

Спираючись на досвід російської депозитарної системи у сфері страхування 
депозитарних ризиків, можна спрогнозувати, що : 

– страхові програми матимуть попит серед найбільших та великих опера-
торів ринку депозитарних послуг України;  

– на першому етапі започаткування такого виду страхування мотивацією 
укладання страхових договорів стане бажання обліковою установою 
створити додаткову конкурентну перевагу та «покращити імідж» для за-
охочення нових клієнтів та збереження старих, а страхове покриття за 
договорами буде дорівнювати встановленому ПАРД мінімуму; 

– із досягненням ринку страхових послуг певної зрілості прямі учасники 
депозитарної системи відійдуть від «іміджевих» договорів із мінімаль-
ними покриттям до договорів із страховими сумами, адекватними обся-
гам їх діяльності.  

Заради успішного приживання такого виду страхування в Україні необхідно 
розробити процедури реальних страхових виплат і контролю за виплатами з боку 
регулюючих органів на ринку цінних паперів та ринку фінансових послуг, щоб 
уникнути проблем страхування облікових інститутів, які відбулися на страхово-
му ринку Росії.  

Бігдаш В.В. аспірант УДУФМТ 

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ В КОН-
ТЕКСТІ  

ЇХ ВПЛИВУ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
В існуючих умовах, які склалися протягом двох останніх десятиліть, еконо-

мічна діяльність спільна для різних податкових юрисдикцій стає все більш різ-
номанітною за характером і структурою, більш потужною за змістом. 
Відповідний рух капіталу у зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД) та його ви-
користання обмежується податками. При цьому, розумне обмеження – це всього 
лише засіб регулювання структури зовнішніх капіталовкладень, яке дозволяє 
загальмувати небажані процеси, і водночас, активізувати перспективні напрямки 
притоку капіталу для задоволення власних стратегічних потреб. Як результат – 
підвищення конкурентоспроможності економіки за рахунок оптимізації її струк-
тури та темпів розвитку. 

                                                                 
1 Бекаревич П. Повышение надежности регистраторов: за чей страх и риск? / П. Бекаревич 
// Рынок ценных бумаг. – 2007. – № 21 (348). – С. 29. 
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З іншого боку, позитивним явищем є зниження податкового тягаря взагалі. В 
такому випадку, важливим стає поняття мобільності податкової бази. Логічно, 
що при звуженні податкової бази для зовнішньоекономічних операцій необхідно 
створити компенсаційний механізм для забезпечення надходжень від інших ви-
дів оподаткування, з менш мобільною базою. Непрямі податки здатні це забезпе-
чити, і тому мають опосередкований вплив на зовнішньоекономічні процеси, 
навіть коли фактично з ними не пов’язані. 

Проблемами впливу непрямих податків на економічну діяльність в певні пе-
ріоди займалися такі вчені, як М.Я. Азаров, В.Г. Андрійчук, В.П. Вишневський, 
В.В. Карпов, А.Т. Крисоватий, В.М. Пушкарьова, А.М. Соколовська, Е.Л. Фоме-
нко, Л.М. Шаблиста, А.І. Яворський та інші. Вплив непрямих податків в їхніх 
працях розглядається більше з позиції ефективної бюджетної політики при від-
носно стабільних показниках розвитку економіки, що не є достатнім для дослі-
дження механізму впливу податкової політики на ЗЕД. 

Корисність застосування іноземного досвіду непрямого оподаткування для 
України залежить від особливостей конкретної податкової системи, які утворю-
ють певний ряд класифікаційних ознак: аналізуючи, наприклад, ієрархічність 
побудови вітчизняної податкової системи слід зауважити, що корисним буде не 
лише досвід країн з унітарним устроєм, але й тих, які надають фіскальний суве-
ренітет для внутрішньодержавних утворень - адже визначальним тут є ступінь 
економічної спорідненості останніх.  

Взаємовигідна конфронтація Україна – ЄС накладає свої вимоги щодо гар-
монізації податкового законодавства, що виражається в змішаній системі з май-
же рівним співвідношенням прямих і непрямих податків, певними межами щодо 
лібералізації та податкового навантаження. Вітчизняна законодавча база хоча й 
має певні вади, відповідає нормам ЄС за більшістю класифікаційних ознак, від-
так, існує можливість адаптації досвіду оподаткування європейських країн і в 
подальшому. При цьому, аналіз досвіду країн СНД, не дивлячись на схожість 
початкових умов, вказав на існування геть різних ефектів від застосування схо-
жих заходів у податковій політиці та на відмінності в самій структурі податкових 
надходжень на даному етапі: кодифікація законодавчої бази в більшості країн, 
наявність спеціальних податкових режимів, кількісне розмаїття податків та 
вплив особливостей адміністративно-територіального устрою. 

Рух капіталу невідмінно супроводжується експортно-імпортною діяльністю, 
рухом товарів і послуг, тому експортно-імпортна політика має визначальне зна-
чення для формування експортного потенціалу, основою створення якого, як 
свідчить європейський досвід, є не лише природні ресурси, а й організаційно-
політичні фактори, вмотивованість осіб, задіяних у виробництві. Ефективність 
реалізації податкової політики у ЗЕД на практиці забезпечується завдяки обґрун-
тованій концепції податкової гармонізації. Проте лише в 6 випадках з 10 не ви-
никає проблем у практиці експортних операцій [3]. 

Оподаткування суб'єктів ЗЕД України здійснюється за такими принципами: 
– самостійне встановлення і скасування державою податків і пільг для су-

б'єктів зовнішньоекономічної діяльності України; 
– встановлення і скасування ставок податків Верховною Радою України за 

поданням Кабінету Міністрів України; 
– рівень оподаткування встановлюється виходячи з необхідності досяг-

нення та підтримання самоокупності і самофінансування суб'єктів ЗЕД 
та з метою бездефіцитності платіжного балансу України; 

– стабільність кількості видів і розмір податків гарантуються державою на 
строк, не менш як 5 років; 
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– забороняється встановлювати інші податки крім тих, що затверджені 
Верховною Радою України; 

– ставки податків є однаковими для всіх суб'єктів ЗЕД та визначаються за 
товарною ознакою: для одного і того ж товару діє єдина ставка податку; 

– заохочення експорту готової продукції [1]. 
Основними законами, що регулюють оподаткування ЗЕД, є закони України 

"Про оподаткування прибутку підприємств" і "Про податок на додану вартість". 
Якщо міжнародним договором, ратифікованим Верховною Радою України, вста-
новлено інші правила, ніж ті, що передбачені цими законами, то застосовуються 
норми міжнародного договору. 

При переміщені через митний кордон в процесі зовнішньоекономічної діяль-
ності товарів, стягується мито. За економічною сутністю воно являється складо-
вою частиною системи оподаткування. Здійснення оподаткування експортно-
імпортних операцій через митні тарифи, акцизні збори, у вигляді універсального 
акцизу (ПДВ), квот та сертифікатів відноситься до непрямих податків, які вклю-
чаються в ціну товару і сплачуються споживачами в момент його купівлі. Стяг-
нення мита здійснюється від митної вартості товару.  

Митні тарифи спрямовані на формування раціональної структури імпорту та 
експорту, захисту національного товаровиробника, збільшення або зменшення 
експорту. Застосування, поряд з адвалерними, специфічних і комбінованих ста-
вок ввізного мита унеможливлює зниження митної вартості товарів через ціну. 

Важливе теоретичне і методологічне значення в процесі оподаткування екс-
портно-імпортних операцій, має податок на додану вартість (ПДВ). І це за умов, 
що ПДВ - це податок на внутрішнє споживання продукції. В Україні застосову-
ються ставки ПДВ 20% та 0. Нульова ставка дозволяє уникнути стягнення ПДВ 
там, де відсутній об'єкт оподаткування - споживання в Україні. В європейській 
практиці окрім нульової застосовується середня ставка 3-5% і базою обкладання 
не обов’язково є кінцеве споживання. В Україні, при здійсненні експортних опе-
рацій нарахування ПДВ фактично зводиться до нарахування податкового креди-
ту від цих операцій. 

Під час обліку експортних операцій необхідно чітко визначити, хто експор-
тер товарів - підприємство-виробник, зовнішньоторговельна фірма, яка створена 
на підприємстві для цих цілей, але не є юридичною особою, чи спеціалізований 
посередник, що виконує доручення за комісійну винагороду, або уповноважені 
організації, визначені постановою Кабінету Міністрів України № 212, для здійс-
нення експорту продукції (робіт, послуг) у межах державного кредиту. Форму-
вання достовірної інформації про реалізацію експортованих товарів, про стан 
розрахунків з іноземними покупцями та посередниками, а також своєчасне та 
правильне визначення фінансового результату від експорту – важливі завдання 
такого обліку. Проте цей перелік не можна назвати достатнім, адже немає кате-
горіального відбору в залежності від юрисдикції, хоча іноді схожі функції за 
кордоном бере на себе тарифна митна політика. 

В минулому році було прийнято Закон України "Про внесення змін до Мит-
ного кодексу України та деяких законів України щодо оподаткування операцій з 
повернення в Україну товарів, що вивозились з метою ремонту"[4] з метою усу-
нення дискримінації вітчизняних підприємств, зменшення податкового тиску на 
них і усунення таким чином нелегальних схем вивозу товарів за межі України. 
Але чинний порядок оподаткування товарів, що повертаються в країну все ще 
призводить до дискримінації українських підприємств, створюючи передумови 
для тінізації вивезення та ввезення товарів з-за кордону.  

Суперечливість і неповнота нормативно-правових актів, надмірна зарегульо-
ваність ряду економічних процесів, нерозвинутість ринкової інфраструктури, 
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відсутність внутрішніх мотивацій для інвестицій і впровадження нових техноло-
гій складають основні перешкоди для розвитку експортно-імпортних операцій і 
подальшої інтеграції української економіки у ЄС.  

Для європейської спільноти, де діють податкові системи з високим рівнем 
ефективності, більш актуальним є такий перелік проблем: підвищення прогреси-
вності оподаткування споживання та удосконалення ПДВ шляхом диференціації 
джерел походження податкової бази [2]. Також, окрім прозорого адмініструван-
ня податків, відмінною рисою є набагато інтенсивніша економічна інтегрова-
ність країн ЄС, яка дозволяє аналізувати можливості якісно іншої 
адміністративної співпраці, обміну інформацією і навіть досить радикальних 
змін.  
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