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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ И СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ 

 

Определена методологическая взаимосвязь макроэкономических рисков, струк-

турных сдвигов и эффективности реструктуризации промышленного производства. 

Идентификация макроэкономических (секторальных) рисков осуществлена на основе 

методологического подхода к оценке изменчивости макроэкономического развития. 

Определены экономико-математические условия достижения эффективной реструкту-

ризации экономики. Проведен эмпирический анализ исследованной методологической 

взаимосвязи и гипотез об эффективности реструктуризации и влиянии рисков. 

Ключевые слова: эффективность реструктуризации промышленного производства, 

изменчивость макроэкономического развития, макроэкономические (секторальные) 

риски, эмпирический анализ. 

  

Современное мировое экономичес-

кое развитие характеризуется глубокими 

цивилизационными сдвигами, ростом 

безвекторных форм, углублением миро-

вого неравенства, увеличением макро-

экономических рисков. Геополитическая 

напряженность возрастает. Экономичес-

кая неравномерность по причине взаимо-

зависимости национальных экономик от 

проблем современности является важной 

характеристикой нелинейности процес-

сов развития. Некоторые докризисные 

среднесрочные проблемы, в числе кото-

рых слабый рост совокупной факторной 

производительности, снова выходят на 

передний план и требуют решения. Эти 

проблемы проявляются в низких потен-

циальных и фактических темпах роста, 

снижении потенциального объема произ-

водства, особенно в Украине. Для их воз-

растания ключевое значение имеют 

структурные реформы. Отличия в струк-

турных сдвигах являются основой отли-

чий в продуктивности развития и струк-

турной разбалансированности между 

странами. Эффективные структурные 

сдвиги для кризисных стран важны еще и 

по причине возврата конкурентоспособ-

ности и продвижения в глобальных це-

почках создания стоимости. Для Украи-

ны, которая стремится стать достойным 

членом Европейского сообщества, про-

цессы конвергенции с развитыми стра-

нами и структурных экономических ре-

форм, несмотря на тяжелое бремя совре-

менной турбулентной ситуации, важны 

как никогда. 

Отсюда логичным становится ре-

шение проблемы регулирования струк-

турных сдвигов в направлении достиже-

ния такой реструктуризации экономики, 

которая позволила бы достичь снижения 

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  

РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ 

© Т.В. Щетилова, 2017 
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макроэкономических рисков, повышения 

продуктивности и эффективности эконо-

мического развития. 

Весомый вклад в решение указан-

ной проблемы внесли A. Stockman, 

D. Acemoglu и F. Zilibotti, M. Obstfeld, 

J. Greenwood и B. Jovanovic, J. Imbs и 

R. Wacziarg, M. Koren i S. Tenreyro, 

G. Saint-Paul [1-7] (методологические 

основы оценки рисков через изменчи-

вость экономического развития). Следует 

отметить, что не все выводы данных ис-

следований имеют эмпирическое под-

тверждение. В частности, утверждение о 

том, что страны демонстрируют высокую 

секторальную концентрацию на ранних 

стадиях развития и на этих стадиях воз-

можности диверсификации, реструктури-

зации ограничены вследствие дефицита 

капитала и соответствующих инвестици-

онных проектов, является позицией 

D. Acemoglu и F. Zilibotti [2]. Однако при 

этом эти исследователи так же, как и 

M.  Obstfeld [3], J. Greenwood и 

B. Jovanovic [4], прогнозируют, что на 

ранних стадиях развития страны изыски-

вают страхование капитала путем инве-

стирования в более безопасные (даже 

менее продуктивные) секторы. В частно-

сти, D. Acemoglu и F. Zilibotti рассматри-

вают секторы и проекты как взаимозаме-

няемые [2, c. 711]. Возможно, секторы – 

неуместные эмпирические копии их тео-

рии. Однако, учитывая, что развивающи-

еся страны – это субъекты наивысших 

секторальных рисков, неправдоподобно, 

что они выбирают самые безопасные 

проекты, как следует из модели упомяну-

тых авторов.  

J. Imbs и R. Wacziarg [5] исследова-

ли секторальные паттерны, которые 

устанавливают взаимосвязь между из-

менчивостью экономического развития и 

экономическим ростом. В этой статье 

авторы сделали акцент на взаимосвязи 

между макроэкономическими рисками, 

изменчивостью, уровнем развития и эф-

фективностью реструктуризации, что 

может рассматриваться как дополнение, 

развитие указанных исследований. 

Оценкам влияния перемещения ра-

бочей силы из сельского хозяйства в дру-

гие отрасли (структурные сдвиги) на рост 

продуктивности в развивающихся стра-

нах посвящены работы D. Poirson, 

E. Bloom, D. Canning, Pia N. Malaney, 

R. Dekle, G. Vandenbroucke [8-10]. В 

Украине вопросам структурных сдвигов 

уделено внимание в работах В.М. Гейца, 

А.А. Чухно, А.Г. Осауленко, Л.В. Шин-

карук [11-14] и др. Однако следует отме-

тить, что большая часть научно-

эмпирической литературы относительно 

межстрановых отличий в росте доходов, 

продуктивности акцентируют внимание 

на значимости институционального каче-

ства и человеческого капитала. Эмпири-

ческие научные источники в части де-

терминантов продуктивности, тем более 

общей факторной продуктивности, огра-

ничены, также ограничены эмпирические 

проверки относительно соотношения 

макроэкономических рисков, структур-

ных сдвигов и их влияния на эффектив-

ность реструктуризации промышленного 

производства и экономики в целом в 

Украине. 

Целями данной статьи являются 

определение методологической взаимо-

связи макроэкономических рисков, 

структурных сдвигов и эффективности 

реструктуризации промышленного про-

изводства (с базированием на методоло-

гическом подходе идентификации макро-

экономических рисков через изменчи-

вость развития [15-17], методологиче-

ском определении структурных эффектов 

и сдвигов [18]) и эмпирическая проверка 

выдвинутых гипотез. 

Методологическая основа опре-

деления взаимосвязи реструктуриза-

ции, рисков и структурных сдвигов 

Идентификация макроэкономиче-

ских (секторальных) рисков осуществле-
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на на основе предложенного методологи-

ческого подхода к оценке изменчивости 

макроэкономического развития [15]. В 

исследовании рассматривается изменчи-

вость результативного показателя макро-

экономического развития – продуктивно-

сти )( jq . Продуктивность рассматрива-

ется как агрегированная валовая добав-

ленная стоимость (ВДС) на одного заня-

того, которая является весомым критери-

ем в формировании неоиндустриальной 

модели экономики. Темп роста ВДС на 

занятого определенной страны j (j = 1, …, 

J) методологически определяется как 

средневзвешенная сумма темпов роста 

аналогичного показателя в каждом сек-

торе s  - jsy :  

jq









S

s

js

S

s

jsjs

a

ya

1

1 ,   (1) 

где весы jsa  обозначают долю занятых в 

секторе s страны j.  

Акцент на секторальной структуре 

был мотивацией разложения ВДС страны 

на сумму добавленных стоимостей раз-

ных секторов с потенциально разным 

уровнем эндогенной изменчивости. Сек-

торальный темп роста jsy  раскладывался 

на три составляющих: jsjs  ,,  (гло-

бально-секторальную, страновую и оста-

ток) с целью разделения роли агрегиро-

ванного риска от обусловленного секто-

ральной структурой экономики. 

 В анализе методологической взаи-

мосвязи макроэкономических рисков и 

изменчивости экономического развития 

первой задачей была декомпозиция из-

менчивости Var( jq ) в соответствующие 

вариации или ковариации детерминант-

ных составляющих. Для этого изменчи-

вость макроэкономического развития 

представлялась в матричном виде, кото-

рый позволил не только ее декомпозиро-

вать, но и интерпретировать с точки зре-

ния макроэкономических рис- 

ков. Обозначая через jy  вектор секто-

ральных темпов роста ( jsy ) и ja  вектор 

секторальных долей занятых ( jsa ), объ-

ект исследования Var( jq ) представлен 

как 

     jjjjj ayyEaqVar  )()(   .   (2) 

Эксплицитно доказанным есть то, 

что изменчивость продуктивности  

макроэкономического развития является 

суммой глобально-секторального 

( jtGSECT ), идиосинкратического секто-

рального ( jtISECT ), странового ( jtCNT ) 

рисков и риска ковариации глобально-

секторальных и страновых шоков 

( jtCOV ) [16]: 

jjjjj COVCNTISECTGSECTqVar )(
 
(3) 

Таким образом, на основе экспли-

цитных оценок риски рассматриваются 

как компоненты (части) изменчивости: 

jtGSECT  – часть изменчивости страны j 

во времени t, соответствующая секто-

ральным шокам, которые являются об-

щими для всех стран; jtISECT  – часть 

изменчивости, отвечающая идиосинкра-

тическим секторальным шокам с учетом 

специализации страны j; jtCNT  – часть 

изменчивости, которая отвечает страно-

вым шокам, и jtCOV  – компонент измен-

чивости, отображающий ковариацию 

секторальных шоков со страновыми шо-

ками во времени t, тоже с фактором мак-

роэкономической специализации.  

Другим методологическим спосо-

бом агрегированная продуктивность )( jq  

определяется через секторальные струк-

турные эффекты как сумма секторально-

го реаллокационного эффекта ( ral

tEsec ) 

(связанного с перераспределением труда 

из низкопродуктивных в высокопроизво-
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дительные секторы, в результате которо-

го возрастает агрегированная продуктив-

ность) и эффекта вклада внутрисекто-

ральной продуктивности определенного 

сектора в агрегированную продуктив-

ность ( prod

tEsec  
) [18, с. 65]: 
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,
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,
,   (4) 

где d – первая разность; 

jsa  – доля занятых в секторе s относительно общего количества занятых в эконо-

мике страны j;     

s

q

shVA  – доля валовой добавленной стоимости сектора s в агрегированной ВДС 

страны j. 
 

Первая составляющая суммы в 

формуле (4) – это секторальный реалло-

кационный эффект ( ral

tEsec ), вторая ( prod

tEsec ) 

является сугубо структурным эффектом. 

Структурный эффект имеет место, когда 

в стране есть значительная доля высоко-

производительных секторов с высоким 

уровнем ВДС, что способствует росту 

агрегированной продуктивности. Эффект 

структурных секторальных сдвигов в 

большей степени связывается с переме-

щением рабочей силы с определенного 

сектора в другой, что толкуется как из-

менение доли занятых с отрицательным 

знаком. Производительность труда зави-

сит как от структурных секторальных 

сдвигов, реаллокации трудовых ресурсов, 

так и межотраслевой разности в уровнях 

производительности. Следствием таких 

процессов является как раз проявление 

структурных секторальных эффектов. 

Поэтому такие эффекты становятся 

неотъемлемой составляющей обобщен-

ного анализа методологической взаимо-

связи структурных сдвигов и эффектив-

ности реструктуризации и экономическо-

го развития. Посредством определенных 

структурных сдвигов можно достичь эф-

фективности развития промышленности 

через уменьшение макроэкономических 

рисков, повышение производительности 

и эффективности реструктуризации. 

Согласно целям данной статьи ана-

лиз взаимосвязи макроэкономических 

рисков и структурных сдвигов необхо-

димо увязать с эффективностью реструк-

туризации производства, которая помо-

жет решить проблему регулирования 

структурных сдвигов в направлении до-

стижения эффективности развития про-

мышленности. Поэтому необходимым 

становится определение экономико-

математических условий, посредством 

которых достигается рациональная ре-

структуризация экономики. 

Выдвигается следующая гипотеза: 

для каждого среднего уровня продуктив-

ности наиболее низкая изменчивость (ва-

риативность) может быть достигнута пу-

тем изменения секторального состава 

продукции (диверсификацией) или сек-

торальной структуры экономики (ре-

структуризацией) [19, с. 16]. Другими 

словами, с применением экономико-

математических методов необходимо 

найти ответ на вопрос: как перераспреде-

лить удельный вес секторов таким обра-

зом, чтобы постоянно удерживать сред-

ний уровень продуктивности и достичь 

наиболее низкой изменчивости (рисков) 

экономического развития?  

При такой постановке гипотезы 

решением обозначенной проблемы в 

экономико-математическом смысле явля-

ется выражение минимальной изменчи-
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вости (вариативности) как функции 

средней продуктивности.  

Таким образом, в решении такой 

обобщенной задачи взаимосвязаны мак-

роэкономические риски (через показа-

тель изменчивости), структурные сдвиги 

и реструктуризация (перераспределение 

удельного веса секторов посредством 

изменения доли занятых в определенных 

секторах). Одновременно вместе со сни-

жением рисков, изменчивости (вариатив-

ности) макроэкономического развития 

достигается удержание среднего уровня 

или повышение продуктивности, эффек-

тивности как самой реструктуризации, 

так и эффективности экономического 

развития в целом. 

Эмпирический анализ исследо-

ванной методологической взаимосвязи 

и гипотез об эффективности реструк-

туризации и влиянии рисков  

Для эмпирической проверки выяв-

ленной методологической взаимосвязи и 

выдвинутой гипотезы рекомендовано 

использование данных, которые предо-

ставляются Организацией экономическо-

го сотрудничества и развития (OECD) 

относительно структурного анализа эко-

номики (STAN database for Structural 

Analysis ed2008), редакция 2008 г., ISIC 

Rev.4 (Международная стандартная про-

мышленная классификация) [20].  

Данные отображают ежегодные по-

казатели относительно занятых и валовой 

добавленной стоимости, дезагрегирован-

ные по секторам экономики, которые 

содержат в том числе добывающую и 

обрабатывающую отрасли промышлен-

ности, сельское хозяйство и отрасли 

услуг для стран-членов OECD. Исходя из 

того, что в анализе используются относи-

тельные показатели: ВДС на занятого и 

доля занятых в секторе к общему количе-

ству занятых в экономике, отличие, обу-

словленное разностью национальных 

валют, нивелируется. Изменчивость тем-

па роста добавленной стоимости на рабо-

чего в стране j и секторе s ( jsty ) рассмат-

ривается во времени, базовым является 

2000 год. С целью приведения показате-

лей валовой добавленной стоимости 

каждой страны к сопоставимому виду 

использовались индексы-дефляторы из 

STAN-данных. Таким образом, темпы 

роста ВДС на занятого в определенном 

секторе имеют сравнимую динамику.  

Для анализа выбраны страны с раз-

ным уровнем и моделями экономическо-

го развития, разнообразным географиче-

ским расположением: США, западноев-

ропейские − Дания, Австрия, Германия, 

Италия, Бельгия, восточноевропейские – 

Чехия, Украина. Анализируются основ-

ные секторы промышленности – добы-

вающие и перерабатывающие отрасли, 

электроэнергетика и сельское хозяйство 

как весомый сектор материального про-

изводства в определенных странах, в том 

числе в Украине. Расчеты произведены 

на основе предложенных моделей в про-

грамме MS Excel. 

Макроэкономические и сектораль-

ные риски идентифицированы в анализе 

детерминантов изменчивости экономиче-

ского развития каждой страны (табл. 1). 

Колонка 2 табл. 1 отображает рассчитан-

ные значения компонента изменчивости 

развития − глобального секторального 

риска jtGSECT = jtjt aa 
ˆ . Ключевой эле-

мент этого компонента − это вариация-

ковариация глобально-секторальных шо-

ков ̂ , измеряющая эндогенный риск 

определенных секторов, который являет-

ся общим для всех стран. Следующая 

колонка (3) отображает идиосинкратиче-

ский секторальный рисковый компонент 

jtISECT jtjt aa
j


ˆ . 

Высокий уровень идиосинкратиче-

ского секторального риска наблюдается  

в Украине (1,1%). Высокие позиции  
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 Таблица 1  

Расчетные данные макроэкономических и секторальных рисков  

развития стран мира, доли ед.
1
 

 

Страны 

Риски
 

GSECT  
ISECT  

CNT  COV   qVAR  
в т.ч. HERF  AVAR  

1 2 3 4 5 6 7 8 

США 0,181 0,00052 0,007 0,0753 0,15279 -0,062 0,272 

Дания 0,346 0,00108 0,013 0,0810 0,29443 -0,118 0,524 

Австрия 0,710 0,00252 0,024 0,1045 
 

0,60666 -0,254 1,065 

Германия 0,656 0,00211 0,031 0,0685 0,55273 -0,208 1,002 

Финляндия 0,691 0,00228 0,025 0,0908 0,58607 -0,240 1,039 

Италия 0,847 0,00270 0,034 0,0783 0,71665 -0,133 1,433 

Бельгия 0,320 0,00101 0,014 0,0702 
 

0,27189 -0,171 0,423 

Чехия 1,476 0,00452 0,064 0,0708 1,24335 -0,224 2,500 

Украина 1,673 0,01095 0,042 0,2639 1,46098 -0,608 2,537 
         
1
 Рассчитано автором на основе первоначальных данных из источника [21].  

    

занимают: Австрия (0,25%), Италия 

(0,27%), Финляндия (0,22%), наиболее 

низкую – США (0,05%). Величина этого 

риска декомпозирована в показатели сек-

торальной концентрации Херфиндаля 

jtHERF  (колонка 4) и средней индивиду-

альной секторальной вариации jtAVAR  

(колонка 5) и измерена соответственно 

по странам: Украина − 4,2 и 26,4%, Ав-

стрия − 2,4 и 10,5, Италия – 3,4 и 7,8, 

Финляндия – 2,5 и 9,1, США – 0,7 и 7,5%.     

Как видим, страны с самыми высо-

кими уровнями концентрации – Чехия 

(6,4%), Украина (4,2%), Италия (3,4%), 

Финляндия (2,5%), с более низкими 

уровнями – Бельгия (1,4%) и Дания 

(1,3%), с наиболее низким уровнем кон-

центрации экономики − США (0,7%). 

Наибольшая средняя индивидуальная 

вариация AVAR  наблюдается в Австрии 

(10,5%), в то время как все другие страны 

демонстрируют средний уровень инди-

видуальной вариации – 7-9%. В Украине 

такой показатель достиг 26,4%.   

Колонка 6 отображает специфиче-

ские для страны (страновые) риски 

jtCNT . Тенденции распределения мест по 

уровню странового риска в анализируе-

мых странах: в Украине − 1,46 ед., в Че-

хии − 1,24, в Италии − 0,72 ед. jtCNT  

равнялся 0,27 ед. в Бельгии, 0,29 од. в 

Дании. Внутренняя макроэкономическая 

ситуация была наиболее безопасной в 

США (уровень jtCNT  = 0,15 ед.). 

 В колонке 7 определена сектораль-

но-страновая ковариация jtCOV . Следует 

отметить, что jtCOV  имеет отрицатель-

ные значения, которые свидетельствуют 

о расхождении динамических циклов 

страновых и секторальных шоков и вза-

имном их погашении. Это, в свою оче-

редь, в значительной мере повлияло на 

общую изменчивость макроразвития Var 

( jq ) (колонка 8), в частности, ощутимо 

уменьшило ее уровень в анализируемых 

странах в 2011 г.: в Украине – до 2,537 

ед., Чехии – до 2,5, Италии – до 1,433, 

США – до 0,272 ед.  

Влияние отдельных компонентов 

изменчивости развития распределилось 

следующим образом: 
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Украина – 2,537 = 1,673 + 0,011 [в 

т.ч. 0,042 0,264] + 1,461 - 0,608 , т.е. 

Var ( jq  ) = jtGSECT  + jtISECT  [в 

т.ч. jtHERF  jtAVAR ] + jtCNT  + jtCOV  

Чехия – 2,5 = 1,476 + 0,005 [в т.ч. 

0,064 0,071] + 1,243 - 0,224 

Италия – 1,433 = 0,847 + 0,003 [в 

т.ч. 0,034 0,078 ] + 0,717 - 0,133 

Тенденции влияния макроэкономи-

ческих рисков на изменчивость развития 

почти не изменились: весомое значение 

имел страновый риск с максимальным 

влиянием в Украине (1,46 ед.), в Чехии − 

(1,24), меньшим − в Италии (0,72). Вто-

рой по влиянию – глобально-сектораль-

ный детерминант, обусловленный состо-

янием добывающего сектора промыш-

ленности в анализируемой группе стран 

(max jtGSECT  = 0,911 ед.). Противопо-

ложное по сравнению с 2001 г. имела 

влияние отрицательная ковариация стра-

новых и секторальных шоков, которое 

положительно отразилось на макроэко-

номическом развитии очерченной анали-

зом части мира: максимально – в Чехии 

( jtCOV  = -0,224 ед.), в Италии ( jtCOV  = -

0,133 ед.), в Украине ( jtCOV  = -0,608 ед.). 

Минимальное влияние из детерминант-

ных составляющих имела идиосинкрати-

ческая секторальная, в частности, в пере-

рабатывающем секторе. Это объясняется 

незначительным изменением как показа-

теля концентрации (индекса Херфиндаля 

jtHERF ) − он уменьшился в Украине на 

2,7%, в Чехии – на 1,2, в Италии – на 

1,1%, так и средней вариации jtAVAR , 

которая возросла на 1,7% за анализируе-

мый период в Украине, в Чехии – 

уменьшилась на 0,4%, в Италии – снизи-

лась на 0,2%. 

Следует отметить, что высокие 

уровни как глобально-секторальных, так 

и страновых рисков обусловлены высо-

кой макроэкономической изменчиво-

стью. В частности, в странах высокой 

изменчивости макроэкономического раз-

вития – Украине, Чехии и Италии (2,537; 

2,5; 1,433 ед. соответственно) наблюда-

ются самые высокие уровни глобально-

секторального влияния (1,673; 1,476 и 

0,847 ед.) и странового (1,461; 1,243 и 

0,717 ед.). Необходимо подчеркнуть, что 

определенное влияние на рост макроэко-

номической изменчивости имела и сред-

няя индивидуальная секторальная вариа-

ция jtAVAR : самая высокая отмечена в 

Украине (0,264 ед.), ниже – в Италии 

(0,078 ед.), Чехии (0,071 ед.). Таким об-

разом, подтверждается вторая часть ги-

потезы, выдвинутой в исследованиях [17; 

20], относительно увеличения макроэко-

номических рисков вследствие высокой 

степени специализации экономики в сек-

торах с высокой эндогенной изменчиво-

стью, которая обусловливает высокую 

агрегированную макроэкономическую 

изменчивость. 

Результаты анализа взаимосвязи 

изменчивости, макроэкономических 

(секторальных) рисков и уровней разви-

тия стран показали, что общие тенденции 

с 2011 г. свидетельствуют о снижении 

глобально-секторальных рисков, идио-

синкратических секторальных рисков и 

их составляющих – индекса концентра-

ции и средней индивидуальной вариации. 

В целом наблюдается снижение идио-

синкратических секторальных рисков по 

указанным странам за счет уменьшения 

индексов концентрации (значение сред-

них индивидуальных вариаций jtAVAR  

по отдельным странам изменились в раз-

ных направлениях: в Германии и Бельгии 

уровни остались стабильными, в Ав-

стрии, Италии, Чехии − уменьшились, а в 

США, Дании, Финляндии, Украине – 

возросли). 

Результаты расчетов влияния 

структурных секторальных эффектов на 

изменение агрегированной производи-
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тельности труда стран по сравнению с 

базовым 2000 г. свидетельствуют о 

наибольшем влиянии эффекта вклада 

внутрисекторальной производительно-

сти: от 40,6% общего объема изменения 

производительности труда в Дании 

(вклад перерабатывающего сектора про-

мышленности) до 98,7% в Финляндии 

(максимальный вклад перерабатывающе-

го сектора). В Украине вклад указанного 

выше эффекта составил 127,2% (макси-

мальное влияние добывающего сектора 

промышленности). 

Структурный эффект ( prod

tEsec ), соот-

ветствующий вкладу внутрисектораль-

ной продуктивности определенного сек-

тора в агрегированную продуктивность, 

по всем анализируемым странам имеет 

положительное значение: в Украине – 

4,487 ед. (максимальный вклад добыва-

ющего сектора (46,3% от общей величи-

ны prod

tEsec  ), на уровне 33% – перерабаты-

вающего, минимальное влияние – элек-

троэнергетики (около 6%). 

Реаллокационный эффект, связан-

ный с перераспределением труда из низ-

копродуктивных в высокопроизводи-

тельные секторы, имел отрицательное 

влияние на рост совокупной производи-

тельности труда во всех без исключения 

выбранных для анализа странах. В част-

ности, в Украине он составил почти 15% 

от общей величины роста производи-

тельности труда, причем отрицательная 

реаллокация произошла во всех анализи-

руемых секторах, наибольшее отрица-

тельное влияние имели процессы в пере-

рабатывающей отрасли (-23,4%) и сель-

ском хозяйстве (-18,9%), минимальное – 

в электроэнергетике (-0,34%). Изменение 

доли занятых в соответствующих секто-

рах относительно всей экономики соста-

вило -5,4; -4,8; - 0,1% соответственно. 

Самая высокая доля занятых в сель-

скохозяйственном секторе относительно 

общего количества в экономике Украины 

по сравнению с другими анализируемы-

ми странами свидетельствует о ее специ-

ализации именно в этом секторе, но в 

последнее время эта доля снижается, что 

свидетельствует о перемещении рабочей 

силы в другие отрасли экономики, в 

частности, в сферу услуг.  

В других анализируемых странах 

реалокационный эффект имеет тоже от-

рицательное значение и приблизительно 

равномерное влияние на изменение сово-

купной производительности труда: от 

минимального отрицательного  значения 

-0,036 ед. в Германии (максимальный 

отток занятых состоялся на уровне -2,2% 

в перерабатывающей отрасли среди про-

чих) до максимально отрицательного  

-0,075 ед. в Финляндии (в других стра-

нах – колебание на уровне -0,5 (-0,6) 

ед.). 

Следует отметить, что производи-

тельность труда в несельскохозяйствен-

ных отраслях в целом в мире приблизи-

тельно в три раза выше, чем в сельском 

хозяйстве. В странах Азии данная разни-

ца еще больше. Это свидетельствует о 

том, что перемещение из сельского хо-

зяйства в промышленность и сферу услуг 

значительно и положительно повлияло на 

уровень производительности в странах 

Азии. Структурные отраслевые сдвиги 

помогли странам Азии приблизиться к 

уровням производительности США 

прежде всего из-за быстрого перемеще-

ния рабочей силы из сельского хозяйства 

стран Азии и благодаря более высоким 

первоначальным отличиям в межотрас-

левой производительности этих стран.  

Негативность агрегированного ре-

аллокационного эффекта определяется 

перемещением рабочей силы (как изме-

нение с отрицательным знаком), что яв-

ляется весомым фактором в случаях, ко-

гда количество секторов с отрицатель-

ным изменением численности занятых 

преобладает в экономике. Для роста аг-
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регированной продуктивности в эконо-

мике в целом, даже если занятые мигри-

руют к более продуктивным секторам, 

требуются экономические условия для 

роста производительности труда в секто-

рах с низким ее уровнем. В результате 

анализа определены необходимые усло-

вия: 

1) адекватный рост производитель-

ности труда в процессе роста численно-

сти занятых; 

2) превалирование количества сек-

торов с положительными реалокацион-

ными эффектами над секторами с отри-

цательными реалокационными эффекта-

ми. 

Результаты эмпирического анализа 

методологической взаимосвязи макро-

экономических рисков, структурных 

сдвигов, объединенной с эффективно-

стью реструктуризации материального 

производства отображены в табл. 2-4. 

   

      Таблица 2 

Доли занятых по секторам экономики стран до минимизации изменчивости  

макроэкономического развития  )( jqVar
  

1
 

Страна 

Отрасль 

сельское  

хозяйство 

добывающий 

сектор 

перерабатыва-

ющий сектор 

электроэнерге-

тика 

США 0,027 0,057 0,010 0,013 

Дания 0,042 0,035 0,040 0,032 

Австрия 0,058 0,049 0,058 0,049 

Германия 0,056 0,047 0,055 0,046 

Финляндия 0,057 0,048 0,057 0,048 

Италия 0,062 0,059 0,059 0,052 

Бельгия 0,040 0,034 0,039 0,031 

Чехия 0,081 0,075 0,079 0,071 

Украина 0,087 0,081 0,086 0,078 
   
1
 Рассчитано автором на основе первоначальных данных из источника [21].  

          

 Таблица 3 

Доли занятых по секторам экономики стран после минимизации изменчивости  

макроэкономического развития )( jqVar
1
 

Страна 

Отрасль 

сельское  

хозяйство 

добывающий 

сектор 

перерабатыва-

ющий сектор 

электроэнерге-

тика 

Дания 0,026 0,001 0,112 0,010 

Австрия 0,057 0,001 0,144 0,012 

Германия 0,016 0,002 0,174 0,012 

Финляндия 0,047 0,003 0,151 0,010 

Италия 0,039 0,001 0,181 0,011 

Бельгия 0,013 0,001 0,119 0,010 

Чехия 0,032 0,007 0,250 0,017 

Украина 0,167 0,026 0,11 0,029 
 
1 
Рассчитано автором. 
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        Таблица 4  

Расчетные данные макроэкономических и секторальных рисков развития стран мира 

после минимизации изменчивости макроэкономического развития )( jqVar , доли ед.
1
 

 

Страны 

Риски
 

GSECT  
ISECT  

CNT  COV   qVAR  
в т.ч.  HERF  AVAR  

1 2 3 4 5 6 7 8 

США 0,078 0,00086 0,004 0,2007 0,15279 -0,105 0,126 

Дания 0,150 0,00117 0,006 0,2090 0,29443 -0,164 0,281 

Австрия 0,309 0,00239 0,012 0,2074 
 

0,60666 -0,337 0,581 

Германия 0,281 0,00218 0,011 0,2076 0,55273 -0,307 0,529 

Финляндия 0,298 0,00231 0,011 0,2075 0,58607 -0,325 0,561 

Италия 0,365 0,00284 0,014 0,2094 0,71665 -0,207 0,877 

Бельгия 0,138 0,00109 0,005 0,2092 
 

0,27189 -0,248 0,163 

Чехия 0,632 0,00489 0,024 0,2082 1,24335 -0,326 1,555 

Украина 0,743 0,00574 0,028 0,2079 1,46098 -0,757 1,453 
 
1
 Рассчитано автором. 

 

Распределение доли занятых по 

секторам экономики анализируемых 

стран до минимизации изменчивости 

макроэкономического развития )( jqVar  

представлено в табл. 2, в табл. 3 – после 

минимизации )( jqVar . Выше указано, 

что процедура минимизации изменчиво-

сти является экономико-математическим 

условием удержания среднего уровня 

или повышения продуктивности и эф-

фективности как самой реструктуриза-

ции, так и эффективности экономическо-

го развития в целом. 

Результаты анализа показывают, 

что для уменьшения изменчивости мак-

роразвития, повышения продуктивности, 

рационализации структуры экономики 

США с 2011 г. должны были бы перерас-

пределить долю занятых в пользу пере-

рабатывающего сектора с 1 до 8,2%  

за счет уменьшения аналогичного пока-  
 

зателя в сельскохозяйственном секторе (с 

2,7 до 1,4%), в добывающем (с 5,7 до 

0,5%), электроэнергетике (с 1,3 до 0,6%). 

В Украине картина результатов иная: 

доля занятых по секторам экономики в 

результате минимизации изменчивости 

макроразвития изменилась следующим 

образом: в добывающем секторе – с 8,1 

до 2,6%, перерабатывающей отрасли – с 

8,6 до 11, электроэнергетике – с 7,8 до 

2,9, в сельскохозяйственном секторе − с 

8,7 до 16,7%. 

Данные результаты свидетельству-

ют о том, что для эффективного макро-

экономического развития Украине следу-

ет развивать те отрасли экономики, во-

первых, в которых специализируется 

страна, во-вторых, для развития которых 

есть соответствующие страновые усло-

вия (абсолютные или относительные 

преимущества) и, в-третьих, которые 

имеют более высокий удельный вес ва-

ловой добавленной стоимости для про-

движения продукции соответствующих 

секторов экономики в глобальных цепоч-

ках создания стоимости на международ-

ные рынки.          

В табл. 4 отображены результаты 

относительно изменения величины (в 

абсолютном значении) исследованных 

макроэкономических рисков с учетом 
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проведенной математической операции 

по минимизации изменчивости )( jqVar .  

Сравнение результатов с первона-

чальными расчетными данными, приве-

денными в табл. 1, свидетельствует о 

следующем: 

значительно снизились уровни гло-

бально-секторальных рисков (GSECT ) 

за десять лет по анализируемым странам 

мира: максимальное уменьшение состоя-

лось в Украине − 0,9 ед. и в Чехии – 0,8,  

в США – 0,1, Дании – 0,2, Австрии –  

0,4 ед.;       

картина по идиосинкратическим 

рискам неравномерная: в США наблюда-

ется некоторое увеличение с 0,05 до 

0,09%, по другим странам – незначитель-

ное изменение (почти стабильные значе-

ния), в Украине – снижение риска почти 

в 2 раза: с 1,1 до 0,6%. Основным факто-

ром такого изменения стало резкое 

уменьшение секторального индекса кон-

центрации Херфиндаля jtHERF  (средняя 

индивидуальная вариация jtAVAR  при 

этом осталась неизменной). Индекс кон-

центрации Herfindahl ja ja  большой в 

той стране, которая специализируется в 

небольшом количестве секторов (индекс 

концентрации Herfindahl достигает мак-

симума, когда страна тотально концен-

трирована в одном секторе ( 1jsa  и 

0sja  для ss  ) и наименьшего значе-

ния в случае равномерного распределе-

ния секторов по специализации 
S

a js
1  

для всех s). В Украине этот показатель по 

результатам анализа уменьшился в 1,5 

раза: с 4,2 до 2,8%;  

jtCNT  – часть изменчивости, отве-

чающая страновым шокам, осталась 

неизменной, т.е. страновые риски не уве-

личились; 

jtCOV  – ковариация глобально-

секторальных шоков со страновыми шо-

ками в абсолютном значении значитель-

но возросла, имеет отрицательный знак, 

поэтому свидетельствует об увеличении 

расхождения динамических циклов стра-

новых и секторальных шоков и еще 

большую возможность их взаимного по-

гашения: наибольшем в Украине – на 

14,9% и в Чехии − на 10,2%.       

Таким образом, согласно приведен-

ным расчетам рационализация структуры 

экономики не только позволяет удержи-

вать средний уровень продуктивности, но 

и обеспечивает значительное снижение 

макроэкономических рисков (или удер-

жание на стабильном уровне), соответ-

ственно и уменьшение макроэкономиче-

ской изменчивости (вариативности), рост 

расхождения динамических циклов стра-

новых и секторальных шоков с большей 

возможностью их взаимного погашения. 

Все это − тенденции, которые повышают 

эффективность макроэкономического 

развития и промышленности через эф-

фективность реструктуризации экономи-

ки. 

Выводы и предложения  

1. В результате эмпирического ана-

лиза взаимосвязи макроэкономических 

рисков, структурных сдвигов и эффек-

тивности реструктуризации материаль-

ного производства на основе предложен-

ных экономико-математических методов 

доказаны выдвинутые гипотезы: 1) отно-

сительно достижения наиболее низкой 

изменчивости (вариативности) и макро-

экономических рисков для каждого сред-

него уровня продуктивности макроразви-

тия путем изменения секторальной 

структуры экономики (реструктуризаци-

ей); 2) относительно увеличения макро-

экономических рисков вследствие высо-

кой степени специализации экономики в 

секторах с высокой эндогенной изменчи-

востью. Гипотезы подтверждены стати-
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стическими расчетами на основе перво-

начальных данных OECD (Организации 

экономического сотрудничества и разви-

тия) в части структурного анализа эко-

номики (STAN database for Structural 

Analysis ed2008, ISIC Rev.4). 

2. Негативность агрегированного 

структурного реалокационного эффекта 

определяется перемещением рабочей 

силы (как изменение с отрицательным 

знаком), что является весомым фактором 

влияния на продуктивность в случаях, 

когда количество секторов с отрицатель-

ным изменением численности занятых 

преобладает в экономике. Для роста аг-

регированной продуктивности в эконо-

мике в целом даже при условии мигра-

ции занятых к более продуктивным сек-

торам требуется определенный лаг вре-

мени, соответствующие стимулы и эко-

номические условия для роста произво-

дительности труда в секторах с низким ее 

уровнем. Такими необходимыми эконо-

мическими условиями определены: 

адекватный рост производительно-

сти труда в процессе роста численности 

занятых; 

превалирование количества секто-

ров с положительными реаллокацион-

ными эффектами над секторами с отри-

цательными реаллокационными эффек-

тами. 

3. Данные результатов эмпириче-

ского анализа свидетельствуют, что для 

эффективного макроэкономического раз-

вития Украине следует развивать те от-

расли экономики, во-первых, в которых 

специализируется страна, во-вторых, для 

развития которых есть соответствующие 

страновые условия (абсолютные или от-

носительные преимущества) и, в-третьих, 

которые имеют более высокий удельный 

вес валовой добавленной стоимости для 

продвижения продукции соответствую-

щих секторов экономики в глобальных 

цепочках создания стоимости на между-

народные рынки. В частности, в целях 

уменьшения изменчивости макроразви-

тия, повышения производительности, 

рационализации структуры экономики 

Украина должна перераспределить долю 

занятых из добывающего сектора (с 8,1 

до 2,6%) и электроэнергетики (с 7,8  

до 2,9%) в пользу перерабатывающей 

отрасли (с 8,6 до 11%) и сельскохозяй-

ственного производства (с 8,7 до 16,7%). 

Не обязательным является выполнение 

таких условий в абсолютных значениях, 

важнее придерживаться определенных 

пропорций в соотношении занятых в 

определенных секторах экономики. 

4. Предложенная рационализация 

структуры экономики имеет результатом 

не только удержание среднего уровня 

продуктивности, но и значительное сни-

жение макроэкономических рисков (или 

удержание на стабильном уровне), соот-

ветственно и уменьшение макроэконо-

мической изменчивости (вариативности), 

возрастание расхождения динамических 

циклов страновых и секторальных шоков 

с большей возможностью их взаимного 

погашения. В частности, реструктуриза-

ция, полученная как результат анализа, 

значительно снижает уровни глобально-

секторальных рисков по странам мира, в 

Украине идиосинкратический риск, не-

смотря на незначительные его изменения 

в других странах, снизился почти в 2 ра-

за: с 1,1 до 0,6%. Основным фактором 

такого изменения явилось резкое умень-

шение секторального индекса концен-

трации Херфиндаля, что свидетельствует 

еще и об уменьшении монополизации 

экономики и рациональном распределе-

нии секторов по специализации. В Укра-

ине этот показатель по результатам ана-

лиза уменьшился наибольшими темпа-

ми – в 1,5 раза.  

Такие тенденции повышают эффек-

тивность макроэкономического развития 

через эффективность реструктуризации 
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промышленности и экономики в целом. 

Одновременно вместе со снижением рис-

ков, макроэкономической изменчивости 

(вариативности) достигается повышение 

продуктивности экономического разви-

тия. 

5. В процессе реструктуризации 

следует учитывать потенциальные выго-

ды наличия недиверсифицированой про-

изводственной структуры. Очевидно, 

некоторые секторы являются более про-

дуктивными, чем другие. Экономия за 

счет роста эффекта масштаба производ-

ства, прибыль от торговых операций 

(например, вследствие абсолютных пре-

имуществ по причине избытка природно-

го ресурса) могут быть факторами фор-

мирования высокорисковой секторальной 

структуры. Технологические барьеры, 

институциональные ограничения, напри-

мер, могут ограничивать подвижность 

входов через секторы. 

Поскольку страны развиваются, они 

могут преодолеть разрыв между их уров-

нем изменчивости и минимальной из-

менчивостью, которого они могли бы 

достичь вследствие эффективной ре-

структуризации (диверсификации). Ина-

че говоря, негативная составляющая мак-

роэкономического развития − изменчи-

вость может быть снивелирована пози-

тивной составляющей развития − ростом 

продуктивности.  

Выполнение условий, определен-

ных в данном исследовании, по крайней 

мере, приближение к ним на практике, 

позволит достичь повышения эффектив-

ности развития промышленности путем 

увеличения средней производительности 

труда, которая со временем приведет к 

перемещению рабочей силы и капитала 

из отраслей с более низкой валовой до-

бавленной стоимостью в отрасли с более 

высокой ВДС (эффект структурных сдви-

гов), что является весомым критерием в 

формировании неоиндустриальной моде-

ли экономики.  

В качестве перспектив дальнейших 

научных исследований по проблеме сле-

дует рассматривать оценку влияния от-

крытости экономики на изменчивость 

макроэкономического и промышленного 

развития и уровень рисков, на возможно-

сти процесса реструктуризации экономи-

ки. Существуют различные точки зрения 

на влияние шоков цен на биржевые това-

ры, мировых процентных ставок, долго-

вых кризисов на изменчивость уровней 

промышленного производства: от нега-

тивного до ограничивающего изменчи-

вость так называемого «дисциплиниру-

ющего» эффекта. Это требует как разви-

тия соответствующих методов оценива-

ния, так и дополнительных эмпирических 

подтверждений.  
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ  

ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА, РОЗПОДІЛЕННЯ  

МАКРОЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ І СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ 

    

Анотація. Визначено методологічний взаємозв’язок макроекономічних ризиків, 

структурних зрушень й ефективності реструктуризації промислового виробництва. Іде-

нтифікацію макроекономічних (секторальних) ризиків здійснено на основі методологі-

чного підходу до оцінки змінності макроекономічного розвитку. Визначено економіко-

математичні умови досягнення ефективної реструктуризації економіки. Виконано емпі-

ричний аналіз методологічного взаємозв’язку і гіпотез щодо ефективності реструктури-

зації та впливу ризиків.  

Ключові слова: ефективність реструктуризації промислового виробництва, змін-

ність макроекономічного розвитку, макроекономічні (секторальні) ризики, емпіричний 

аналіз. 
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INTERRELATION OF EFFICIENCY OF INDUSTRIAL PRODUCTION  

RE-STRUCTURING, ALLOCATION OF MACROECONOMIC RISKS  

AND STRUCTURAL SHIFTS  

 

The methodological and practical questions of a problem of structural shifts regulation 

for achievement of effective re-structuring of economy are the research objects of the article. 

Effective structural shifts are important for the crisis countries for the reason of competitive-

ness returning and promotion in the global value chains. It is especially important for Ukraine 

which aspires to become a worthy member of the European community. 
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Determining of methodological interrelation of macroeconomic (sectoral) risks, struc-

tural shifts and efficiency of re-structuring of the industrial production and empirical check of 

the suggested hypotheses are the purposes of this article. The main hypothesis connects effi-

ciency, macrovariability, diversification and/or re-structuring, and the second hypothesis con-

nects  macroeconomic risks, economy specialization, and endogenous variability.  

The methodological interrelation of macroeconomic (sectoral) risks, structural shifts 

and efficiency of re-structuring of industrial production is determined in the article. Econom-

ic-mathematical methods including the methods of vector algebra, deterministic models, anal-

ysis of variance and decomposition are applied for this purpose. Research is based on the 

methodological approach of identification of macroeconomic risks through variability of mac-

roeconomic development,  and methodological determination of structural effects, shifts. By 

means of certain structural shifts it is possible to reach effectiveness of development of indus-

try through reduction of macroeconomic risks, increase of productivity, and effectiveness of 

re-structuring. Therefore the economic-mathematical conditions of achievement of effective 

re-structuring of economy are determined in the article.  

The empirical analysis of the researched methodological interrelation and hypotheses of 

effectiveness of re-structuring and influence of risks is carried out. The necessary conditions 

of growth of the aggregate productivity (taking into account migration of labour resources), 

increase of macroeconomic effectiveness, explicit values of employed share’s reallocation in 

industry and economy sectors are determined as a result of the analysis. 

The offered rationalization of the structure of economy results not only in deduction of 

the average level of efficiency, but also in considerable decrease of macroeconomic risks, 

macroeconomic variability, increase of discrepancy of dynamic cycles of countries and sec-

toral shocks with bigger possibility of their mutual extinguishing. Re-structuring as a result of 

the analysis considerably reduces the levels of the global-sectoral risks of the world countries, 

in Ukraine - especially level of the idiosyncratic risk (almost in 2 times), the Herfindahl sec-

toral index of concentration (in 1,5 times). Such tendencies raise the effectiveness of macroe-

conomic development as a whole through the efficiency of re-structuring of industrial produc-

tion. 

Keywords: efficiency of industrial production re-structuring, variability of macroeco-

nomic development, macroeconomic (sectoral) risks, empirical analysis. 
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ  

КООПЕРАТИВНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ 

 

Розглянуто досвід провідних країн Європи щодо побудови системи даних фінан-

сових інститутів та їх значення для економічного розвитку. Обґрунтовано доцільність 

створення кооперативних банків на території нашої держави. Акцентовано увагу на 

проблемах законодавчого та організаційного характеру щодо функціонування таких 

банківських установ в Україні.   

Ключові слова: кооперативні банки, особливості кооперативних банків, проблеми 

створення, модель системи кооперативних банків, місцеві кооперативні банки, центра-

льний кооперативний банк. 

 

Сучасна промисловість є орієнтова-

ною на потреби споживачів, дігіталізова-

ною і децентралізованою. У зв'язку з цим 

особливо зростає роль малих і середніх 

підприємств, які здатні швидко впрова-

джувати нові технології та гнучко реагу-

вати на зміни попиту й умов зовнішнього 

середовища. Відповідно зростає і значен-

ня гнучких кредитних інституцій, покли-

каних оперативно забезпечувати ці під-

приємства необхідними фінансовими 

ресурсами. До таких інституцій, зокрема, 

можна віднести кооперативні банки.  

Як відомо, кооперативні банки по-

сідають вагоме місце у банківських сис-

темах розвинених країн, насамперед, За-

хідної Європи. Особливого значення на-

була їх діяльність у період фінансово-

економічної кризи, коли саме такі банків-

ські установи продемонстрували здат-

ність зберігати фінансову стійкість, ста-

більність й економічну ефективність та 

зміцнити власні ринкові позиції загалом. 

У сучасних умовах функціонування та 

розвитку національного банківського 

сектору створення та функціонування 

кооперативних банків є доцільним й ак-

туальним. 

Особливостям розвитку та діяльно-

сті кооперативних банків присвячено  

низку публікацій вітчизняних та зарубіж-

них дослідників. Окремі питання даної 

проблематики розкриваються в роботах 

І.Є. Бучко, В.В. Гончаренка, О.В. Ман-

© С.В. Сембер, І.Г. Брітченко,  

В.С. Стойка, 2017 
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жури, В.Ю. Марчука, О.М. Музички, 

Г.В. Кравчука, М.В. Дубини, О.Я. Стой-

ко, О.І. Скаско і Х.Б. Воробець, А.М. Та-

рантоли, Т. Сьюдека, Е. Гутієреза [1-11]. 

Так, В.В. Гончаренко [2], О.Я. Стойко [7] 

та В.Ю. Марчук [4] наголошують на важ-

ливості та перспективах відродження 

кооперативних банків в Україні. 

О.В. Манжура [3] описує модель кредит-

но-кооперативної системи України. 

О.І. Скаско та Х.Б. Воробець [8] акцен-

тують увагу на законодавчих проблемах 

регулювання та контролю діяльності ко-

оперативних банків і кредитних спілок в 

Україні. І.Є. Бучко [1], Г.В. Кравчук та 

М.В. Дубина [6] досліджують світовий 

досвід функціонування кооперативних 

банків. Деякі аспекти проблематики роз-

витку кооперативних банків в Україні 

розглядалися авторами даної публікації 

раніше [12-14], проте в сучасних умовах 

фінансово-економічної кризи перспекти-

ви створення даних установ є вкрай акту-

альними та становлять значний науковий 

і практичний інтерес.  

Мета статті полягає в дослідженні 

можливостей створення та функціону-

вання кооперативних банків в Україні. 

Опрацювання даної проблеми потребує 

вивчення іноземного досвіду розвинених 

європейських країн, визначення характе-

рних рис та особливостей кооперативних 

банків, а також окреслення головних 

проблем стосовно їх практичної діяльно-

сті на території нашої держави.  

Про масштабність розвитку коопе-

ративного банківського сектору свідчать 

дані річного звіту Європейської асоціації 

кооперативних банків за 2012 р., згідно з 

яким чисельність установ-кооперативних 

банків становила близько 4000, зокрема, 

72000 філій, які обслуговували понад 216 

млн клієнтів. Крім того, впродовж 2003-

2011 рр. у європейських кооперативних 

банків середня прибутковість капіталу 

становила 7,5%, тоді як для інших банків 

 – 5,7% [16]. 

Початком розвитку світової коопе-

рації загалом стали такі передумови [15, 

c. 97]:  

економічні – перетворення капіта-

лістичного устрою на домінуючий в еко-

номіці європейських країн і США; про-

мислова революція; бурхливе зростання 

виробництва машин, торгівлі, міст, робіт-

ничого класу, нових середніх міських 

прошарків – основної соціальної бази 

майбутніх кооперативів;  

соціальні – тяжке матеріальне ста-

новище осіб найманої праці та значних 

прошарків малозабезпеченого міського й 

сільського населення в 40-50-х роках XIX 

ст.;  

політичні – прийняття буржуазною 

державою конституції з правами та сво-

бодами людини (право на створення ор-

ганізацій, свобода слова, зборів, виборче 

право і т.д.);  

фінансові – формування національ-

них кредитно-банківських систем, які 

спростили, здешевили і прискорили на-

дання кредиту; 

правові – широкий розвиток акціо-

нерних компаній і видання законів, які 

регулюють їх діяльність, що дає змогу 

кооператорам реєструвати свої організа-

ції як акціонерні товариства. Початок дії 

кооперативного законодавства (перший 

кооперативний закон у світі було прий-

нято в Англії у 1852 р.);  

ідеологічні – просвітницька та 

практична діяльність основоположників 

окремих видів кооперативів: спожив-

чих – Р. Оуена і В. Кінга; виробничих – 

Ф. Буше і Л. Блана; кредитних – Шульце-

Деліча і Ф. Райфайзена. 

Перші кооперативні банки у Захід-

ній Європі почали створюватися в Німе-

ччині. За майже 150-літню історію свого 

розвитку ці установи перетворились на 

потужну фінансову систему, що відіграє 
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важливу роль у німецькому банківському 

секторі. Сьогодні місцеві кооперативні 

банки є автономними фінансовими уста-

новами, діяльність яких регулюється ко-

оперативним та банківським законодав-

ством Німеччини. Якщо раніше членами 

таких товариств були ремісники та фер-

мери, то сьогодні переважна більшість 

понад (13 млн членів) представлена се-

редніми верствами населення. Близько 

75% всіх бізнесменів, 80% фермерів і 

60% ремісників у країні є членами коопе-

ративних банків [17].  

Основою створення кооперативного 
кредитного сектору в Німеччині стала 
ідея «самодопомоги шляхом взаємодо-
помоги», яка з’явилась більше 125 років 
тому і ґрунтувалася на принципах само-
врядування та солідарної відповідальнос-
ті. Сьогодні кооперативні кредитні това-
риства пропонують універсальний асор-
тимент фінансових послуг, незважаючи 
на те, що їх діяльність концентрується на 
отриманні безстрокових і ощадних вкла-
дів, наданні коротко- та середньостроко-
вих кредитів своїм членам. Предметом 
діяльності фольксбанків та райффайзен-
банків є проведення традиційних банків-
ських і додаткових операцій, таких як 
товарні та сервісні: приймання ощадних 
вкладів; приймання інших вкладів; на-
дання кредитів усіх видів; надання гаран-
тій за членів; платіжно-розрахункові опе-
рації; міжнародні операції, у тому числі 
купівля і продаж готівкової та безготів-
кової валюти; консультування, посеред-
ництво, допомога в управлінні сімейним 
бюджетом; купівля та продаж на аукціо-
нах, зберігання й управління цінними 
паперами та іншими цінностями; посере-
дництво або продаж контрактів по зао-
щадженнях на будівництво, страховок 
тощо; колективна закупівля необхідних 
товарів; колективний продаж сільгосп-
продуктів; постачання товарів членам. 
Крім того, кооперативні банки Німеччи-
ни здійснюють активну благодійницьку 
діяльність. У середньому кожен банк ви-

трачає близько 5% від прибутку на бла-
гочинні цілі, підтримку культури та спо-
рту [18, c. 18].  

Слід відзначити, що у зв’язку з пос-
тійно зростаючою конкуренцією на рин-
ку банківських послуг кількість регіона-
льних кооперативних банків у Німеччині 
(як і в інших країнах) поступово зменшу-
ється у зв’язку з їх злиттям для підви-
щення конкурентоспроможності. Після 
Другої світової війни регіональних бан-
ків у Німеччині налічувалось близько 60, 
у 80-х роках – їх уже було 8, у 90-х − 3 
(SGZ-Bank у Франкфурті, WGZ-Bank у 
Дюссельдорфі та GZB-Bank у Штутгар-
ті), а зараз – 1 (WGZ-Bank). Однак дана 
тенденція не свідчить про неважливість 
регіональних кооперативних банків. На-
впаки, якраз завдяки їм німецька коопе-
ративна система набула існуючої міцнос-
ті та фінансової потужності. Регіональні 
кооперативні банки відіграли надзвичай-
но важливу роль у становленні системи 
кооперативного кредиту. У Німеччині (на 
відміну від інших країн – і в цьому також 
особливість німецької системи) вони ви-
конали свою історичну місію − зміцнення 
капіталізації низових кредитних коопера-
тивів і перетворення їх на самостійні по-
тужні фінансові установи, для яких фі-
нансові кооперативні структури регіона-
льного рівня перестали бути життєво ва-
жливими [18, c. 19]. 

Дуже відомою у світі є також авст-
рійська банківська група Райффайзен, яка 
є найбільшою кооперативною банківсь-
кою групою Австрії на чолі з централь-
ним банком Raiffeisen Zentralbank Austria 
AG (RZB-Austria), що є одним із лідерів у 
Європі. Уся Австрійська Райффайзенів-
ська Група (RZB-Group) представляє 
найбільшу банківську мережу країни і 
надає 25% банківських послуг в Австрії, 
маючи 2350 офісів і 22 тис. працівників. 
RZB-Group має понад 12 тис. найманих 
працівників, понад 550 банківських від-
ділень [17]. Група складається з трьох 
рівнів: 
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1. Понад 700 місцевих Райффайзе-
нбанків із 2350 філіями; 

2. 8 регіональних Райффайзен Лан-
десбанків. 

3. Центральний банк – RZB-Austria. 
Особливістю системи народних ба-

нків, які разом із групою райффайзенбан-
ків посідають чільне місце у банківсько-
му секторі Австрії, є її децентралізоване 
функціонування. Провідною фінансовою 
установою народних банків Австрії 
є Volksbank AG. За організаційно-право-
вою формою це акціонерне товариство, 
контрольний пакет акцій якого належить 
58 австрійським регіональним народним 
банкам. До австрійської Volksbank 
Gruppe на початку 2009 р. входило 63 
місцевих народних банки із 545 предста-
вництвами. Система обслуговує фінансо-
ві потреби 525 тис. членів. У народних 
банках Австрії працює 5041 співробіт-
ник.  

Кооперативні організації Австрії ві-
діграли вагому роль у процесі трансфор-
мації та розвитку кооперативних банків у 
країнах Центральної та Східної Європи. 
Зокрема, це стосується співпраці у сфері 
фінансування виробничої та ремісничої 
сфер, будівництва об’єктів готельного 
бізнесу, надання лізингових та консалтин-
гових послуг, трансформації кооператив-
них банківських систем Чехії, Словаччи-
ни, Угорщини, Польщі та Словенії та 
сприяння їх вступу в Міжнародне 
об’єднання народних банків [19]. 

Потужною в Європі також є систе-
ма кооперативних банків Італії, предста-
влена двома групами − Banche Popolari 
(BPs) і Banche di Credito Cooperativo 
(BCCs). Ці дві системи кооперативних 
банків мають більш децентралізований 
характер, ніж подібні системи інших кра-
їнах Західної Європи. Так, Національна 
асоціація Banche Popolari, будучи пред-
ставницькою організацією, існує перева-
жно для забезпечення ефективного фун-
кціонування платіжних систем. Щодо 
Banche di Credito Cooperativo, то слід за-

значити, що при цілковитій автономності 
вона має більш сформовану систему. На 
регіональному рівні BCCs об’єднані у 15 
федерацій, які, у свою чергу, є членами 
національного фінансового об’єднання – 
Federcasse.  

За останні десять років у результаті 
швидкого розвитку інформаційних і бан-
ківських технологій, а також суттєвих 
змін у попиті на фінансові послуги у ко-
оперативному банківському секторі Італії 
відбулися суттєві зміни. Так, злиття 
окремих банківських установ призвело 
до зменшення їх кількості та разом з тим 
до значного збільшення банків «серед-
нього розміру». При цьому значно роз-
ширилася мережа філій і відділень, що 
загострило міжбанківську конкуренцію 
на місцевих фінансових ринках. Це під-
штовхнуло і комерційні, і кооперативні 
банки до освоєння міжнародних ринків 
фінансових послуг. А ще більш активним 
цей процес став із розширенням кордонів 
ЄС. Вихід на зарубіжні фінансові ринки 
приніс кооперативним банкам стрімке 
зростання. Останнє стосується передусім 
Вanche popolari. За короткий період цей 
провідний італійський кооперативний 
банк зміг приєднати до себе ощадні бан-
ки, дрібні місцеві комерційні банки  
(більшість з яких були компаніями з об-
меженою відповідальністю), спеціалізо-
вані та кооперативні банки (Вanche di 
credito cooperativo). У результаті цього 
утворилися цілі банківські групи. У бі-
льшості випадків відбулися суттєві зміни 
й у структурі власності, а також зміцнен-
ня позицій banche popolari. Частка цієї 
кооперативної банківської групи на фі-
нансовому ринку за останні десять років 
збільшилася з 16,8 до 21,1%. Зараз вона 
охопила 27,3% населення країни. Коопе-
ративні банки Італії на початок 2009 р. 
мали вже 13422 місцевих відділення [20, 
c. 2-3]. 

У Нідерландах знаходиться всесвіт-
ньо відома система кооперативних банків 
RABOBANK. Охопивши майже 40% ри-
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нку депозитних вкладів Нідерландів, во-
на на 90% забезпечує потреби сільського 
сектору країни у кредитних ресурсах. У 
2003 р. цією кооперативною банківською 
системою було надано 24,2 млрд євро 
кредитів. Загальна кількість клієнтів 
складає 9 млн. Із цієї кількості 1,3 млн є її 
членами. Кількість працівників − близько 
27 тис. [17]. Система даних кооператив-
них банків за кількістю низових коопера-
тивних установ та відділень перевищує 
всі разом узяті голландські комерційні 
банки.  

Основу кооперативної банківської 
групи становлять 288 автономних місце-
вих банків, у власності яких перебувають 
національний кооперативний RABO-
BANK, банк RABOBANK-International 
(банківські послуги корпоративному та 
приватному сектору, інвестиційні послу-
ги) та ряд спеціалізованих установ. 

Національний RABOBANK надає 
консультативну підтримку місцевим Ра-
бобанкам, допомагає регулювати ліквід-
ність та розміщувати тимчасово вільні 
кошти, здійснює нагляд за платоспромо-
жністю. Місцеві Рабобанки є незалежни-
ми кооперативними банками, які мають 
на меті забезпечення фінансових послуг 
підприємствам та населенню на місцево-
му рівні. За часткою ринку, яку він за-
ймає, система є найбільшим банком у 
Нідерландах та посідає 35 місце серед 
100 найбільших банків світу, маючи бли-
зько 3 тис. відділень (у тому числі 222 
зарубіжних офіси у 34 країнах світу) [17].  

Дотримання кооперативної струк-
тури та принципів діяльності дозволили 
кооперативній системі RABOBANK до-
сягти вражаючих показників надійності. 
Про надійність і стабільність RABO-
BANK свідчить рейтингова оцінка ААА, 
надана провідними рейтинговими агент-
ствами, а також той факт, що RABO-
BANK був названий журналом «Глобал 
Фінанс» одним із 5 найнадійніших банків 
світу у 2001-2003 рр. Багато рейтингових 
агенцій називають RABOBANK найміц-

нішим і найбільш кредитоспроможним із 
недержавних банків світу. 

Особливістю системи кредитної ко-
операції Франції є паралельне існування 
трьох потужних національних систем 
кооперативних банків − Credit Agricole, 
Credit Mutuel та Banque Populaires. Крім 
цього, законом від 25 червня 1999 р. фра-
нцузькі ощадні каси (Caisses depargne) 
були трансформовані в систему коопера-
тивних банків, які, на думку французьких 
законодавців, є більш прогресивною фо-
рмою фінансової установи.  

Кооперативна банківська група 
Креді Агріколь (Credit Agricole) обслуго-
вує дві третини французького аграрного 
сектору і за розміром капіталу є найбіль-
шим банком у французькій банківській 
системі та одним із найбільших банків в 
Європі. Креді Агріколь є кооперативним 
об’єднанням (групою) з трирівневою 
структурою: 2629 місцевих кооператив-
них банків (кас) є основними учасниками 
43 регіональних банків, які, у свою чергу, 
володіють 90% капіталу Національної 
Каси Креді Агріколь (НККА) та сервіс-
ною інфраструктурою системи [17]. 

Сьогодні Креді Агріколь відіграє 
визначальну роль на ринках невеликих 
кредитів Франції, обслуговуючи 15,5 млн 
клієнтів через свою величезну мережу. 
Креді Агріколь спочатку був перш за все 
фінансовою організацією французьких 
сільгоспвиробників, але згодом розширив 
свою діяльність на домогосподарства, 
дрібний бізнес у сфері обслуговування, 
компанії та місцеві органи влади. Крім 
традиційних банківських послуг, Креді 
Агріколь пропонує своїм клієнтам широ-
ке коло фінансових послуг, що надаються 
його інфраструктурними спеціалізовани-
ми установами. Креді Агріколь має міцні 
позиції на ринках капіталів та міжнарод-
них розрахунків завдяки мережі з 150 
представництв у 60 країнах. Він розши-
рює свою присутність на перспективних 
внутрішніх і міжнародних ринках управ-
ління активами.  
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Кооперативні банки Польщі віді-
грають значну роль у забезпеченні кре-
дитними ресурсами підприємств у сфері 
АПК. Кооперативні банки почали функ-
ціонувати у 1861 р. На початку ринкових 
відносин нараховувалося 1660 коопера-
тивних банків, розташованих у сільській 
місцевості. Банк харчової промисловості 
(Bank Gospodarki Zywnosciowej) обслуго-
вував в основному сільське господарство, 
він був трансформований у Національний 
банк кооперативної системи. 

Польська кооперативна система 
складається з трьох рівнів: центральний 
банк кредитних союзів (BGZ), 9 регіона-
льних і 1200 локальних кооперативних 
банків. Крім того, паралельно існують 
три кооперативних банки без участі BGZ. 
У країні створено Фонд банківських га-
рантій і Статутний фонд для підприємств 
середнього і малого бізнесу. 

Кооперативні банки в Польщі істо-
рично розвивалися як банки для забезпе-
чення банківськими послугами сільських 
територій, отже, їх основними клієнтами 
були фермери та члени сільської грома-
ди. В умовах підвищення конкуренції з 
боку комерційних банків, а також унаслі-
док змін у сільському господарстві від-
булася певна переорієнтація кооператив-
них банків на досягнення власного еко-
номічного результату замість забезпе-
чення інтересів членів кооперативних 
банків. На сьогодні кооперативні банки в 
Польщі діють як універсальні банки, але 
зберігається чітка орієнтація на обслуго-
вування сільського господарства та сіль-
ських територій [10].  

Кредитній кооперації належить 
провідна роль у кредитуванні сільського-
сподарських виробників у країнах Євро-
пи. У Фінляндії частка кооперативних 
банків у кредитуванні сільського госпо-
дарства складає 58%, у Нідерландах – 90, 
Японії – 80, Франції – 75, Австрії – 65, 
Португалії – понад 60, Бельгії – 50, Шве-
ції – 45, Іспанії – 30% [20].  

Таким чином, досвід розвинених 
країн Європи підтверджує, що наявність 
кооперативних банків та їх продуктивна 
діяльність стали дієвим інструментом 
відновлення соціально-економічного роз-
витку. Незаперечним також є той факт, 
що дані фінансові інститути здатні ефек-
тивно функціонувати не тільки в межах 
конкретної держави, але і володіти поту-
жною мережею на територіях інших 
держав і бути одними з найбільших бан-
ків світу. Кооперативні банки користу-
ються високим рівнем довіри з боку на-
селення, а також займають значну частку 
на ринку фінансових послуг. Дані уста-
нови функціонують як універсальні, але 
спостерігається їх орієнтація на обслуго-
вування сільського господарства, фер-
мерства та сільських територій. 

Значення кредитної кооперації в за-
безпеченні стабільності національних 
економік і банківських систем суттєво 
зростає в умовах глобальної фінансово-
економічної кризи, про що свідчать мате-
ріали звіту МВФ «Кооперативні банки і 
фінансова стабільність». У результаті 
дослідження встановлені суттєві перева-
ги кредитно-кооперативного фінансового 
сектору провідних західноєвропейських 
держав в умовах кризових явищ у світо-
вій економіці. Головні з них – менша ри-
зикованість та більша стабільність порів-
няно з комерційними банками через ви-
сокий рівень капіталізації та стійкості 
ресурсної бази. До цих параметрів можна 
віднести й такі: розгалуженість системи, 
що дозволяє оптимізувати фінансові по-
токи, ефективно розподілити ризики, 
скоротити витрати, оптимізувати спектр 
банківських операцій, максимально захи-
стити кооперативну інфраструктуру від 
небажаних впливів зовнішнього середо-
вища; стійка система рефінансування 
(завдяки автономності); захищеність сис-
теми кооперативних банків від ефекту 
«доміно» завдяки сконцентрованій на 
другому рівні інформації про реальний 
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фінансовий стан місцевих кооперативних 
банків [7, c. 32].  

За інформацією рейтингового аге-
нтства Standard & Poor’s (S&P), за минулі 
75 років жоден кооперативний банк не 
був оголошений банкрутом. Німецька 
система кооперативних банків практично 
безболісно пережила фінансову кризу 
2008-2009 рр. Маючи надлишкову лікві-
дність, німецька система кооперативних 
банків частково виступала стабілізатором 
усієї банківської системи Німеччини. 
Дослідження, здійснені у 2009 р. Бундес-
банком Німеччини, показали, що у ко-
оперативних банків ризик банкрутства 
менший, ніж у банків з акціонерною фо-
рмою власності. Це підтверджує більш 
ранні висновки експертів МВФ (2007 р.), 
що кооперативні банки є стабільнішими, 
ніж акціонерні. Одна з причин цього 
явища за версією журналу «Економіст» 
полягає саме у формі власності та струк-
турі управління кооперативних банків 
[1]. 

У сучасній світовій практиці функ-
ціонування виділяють характерні риси, 
притаманні кооперативним банкам, до 
яких належать [5, c.144]: 

достатній рівень капіталізації та фі-
нансової стійкості; 

специфіка побудови бізнес-моделі, 
яка полягає у формуванні власності за 
рахунок членських внесків учасників 
банку і є менш чутливою до коливань в 
економіці; 

сформованість антициклічної пове-
дінки і внутрішніх схем гарантування 
вкладів; 

відлагодженість механізму контро-
лю (за принципом «знизу-вгору»); 

демократизм менеджменту, який 
базується на активній участі їх членів у 
прийнятті управлінських рішень.  

Крім того, стійкий розвиток коопе-
ративних банків обумовлюють такі фак-
тори [29, c. 93]: 

1) клієнтами кооперативних банків 
є передусім їх власники-пайовики. Від-

носини з пайовиками і клієнтами базу-
ються на багатолітній стабільності та 
надійності, яка зумовлена також іншими 
аспектами організації кооперативної мо-
делі банківського бізнесу, що забезпечує 
акумуляцію значного масиву внесків  
дрібних інвесторів і постійність клієнтсь-
кої бази; 

2) кооперативні банки спеціалізу-
ються в першу чергу на кредитуванні 
малого й середнього бізнесу своїх пайо-
виків і їх споживчих потреб, незначні 
обсяги наданих кредитів знижують ризи-
ки, що особливо відчутно в умовах фі-
нансової нестабільності. Також кредитні 
кооперативи як організації фінансової 
взаємодопомоги не націлені на отриман-
ня надприбутків й уникають ризикових 
стратегій; 

3) структура управління коопера-
тивних банків підпорядковується систем-
ній ієрархічній координації в мережі на 
чолі з центральною інституцією, перева-
жно у формі центрального кооперативно-
го банку чи національної асоціації коопе-
ративних банків і спілок. Центральна 
інституція має певну автономію у рефі-
нансуванні, регулює ліквідність банків 
системи, перерозподіляючи надлишкові 
кошти між ними та розміщує їх на фінан-
сових ринках; 

4) важливим аспектом побудови 
системи управління кооперативних бан-
ків є принцип «одна особа – один голос», 
що забезпечує пріоритетну участь усіх 
пайовиків в управлінні банком незалежно 
від їх статусу та унеможливлює фінансо-
ві махінації, рейдерські напади тощо.  

В умовах сучасного розвитку Укра-
їни серед науковців, банкірів та аграрни-
ків усе частіше виникають питання щодо 
доцільності створення кооперативних 
банків на території нашої держави. Зок-
рема, президент громадської організації 
«Фінансова грамота України» М. Стре-
льніков стверджує, що «...підприємці 
втомилися вже мати справу з олігархіч-
ними банками… варто створити коопера-
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тивні фінустанови, які працюватимуть 
чесно зі своїми клієнтами і надаватимуть 
позики під невисокі відсотки, та й депо-
зитні гроші бізнесменів нікуди із таких 
банків не подінуться…» [21]. 

Голова комітету з інформаційної 
політики та взаємодії зі ЗМІ Українсько-
го кредитно-банківського союзу О. Нові-
кова підкреслює, що «…створення ко-
оперативних банків − хороша ідея. І нам 
це доводить досвід життєдіяльності тако-
го велетня із Австрії, як Райффайзен 
банк. Більше того, користуватися послу-
гами таких банків можуть і фізичні осо-
би…» [21]. 

Голова агропромислової корпорації 
«Сварог Вест Груп» А. Гордійчук зазна-
чає, що «…розвивати потужний коопера-
тивний рух без надійних фінансових ін-
струментів, зокрема окремого кооперати-
вного банку, – нелогічно і неправильно. 
Це треба робити паралельно зі створен-
ням банку, а його акціонери мають бути 
членами кооперативу. Цей рух з його 
появою краще розвиватиметься. Так у 
всьому світі… Зараз ми активно говори-
мо з інвесторами та законодавцями, бо 
такої форми, як кооператив, наразі немає 
на законодавчому рівні. Про це треба 
говорити з регуляторами та Нацбан-
ком…» [23]. 

У травні 2016 р. на базі Національ-
ного університету біоресурсів і природо-
користування України за підтримки уря-
ду Канади, Спілки дорадчих служб Укра-
їни, Дніпропетровської сільськогоспо-
дарської консультаційної служби була 
проведена міжнародна науково-практич-
на конференція «Розвиток кооперативно-
го руху в Україні», покликана розглянути 
вкрай актуальний сьогодні розвиток кор-
поративної ідеї в нашій державі, що без 
перебільшення є питанням виживання 
села та розвитку сільських територій. 

У вересні 2016 р. Національною 
Асамблеєю України був проведений кру-
глий стіл на тему «Система кооператив-
них банків – майбутнє України?», на 

якому розглядались доцільність, можли-
вості та проблеми створення і функціо-
нування таких установ для фінансування 
малого й середнього бізнесу, а також фі-
зичних осіб-підприємців нашої держави 
[22]. 

В.Ю. Марчук [4] зазначає, що ко-
оперативний сектор України, представ-
лений лише кредитними спілками (589 
установ на кінець 2015 р.), потребує кар-
динальних змін, оскільки в ньому на сьо-
годні існує велика кількість проблем фі-
нансового, організаційного, системного 
та законодавчого характеру.  

Слід зазначити, що формування но-
вої банківської системи України було 
закладено створенням перших коопера-
тивних комерційних банків на підставі 
Закону СРСР «Про кооперацію» (1988 
р.). Зокрема, перший кооперативний банк 
«Таврія» було зареєстровано в листопаді 
1988 р., а перший комерційний банк – 
«Український інноваційний банк» було 
засновано в січні 1989 р. Уже у 1990 р. 
було зареєстровано 8 кооперативних бан-
ків. Але з часом кооперативні банки були 
закриті й зараз повністю відсутні у складі 
національного банківського сектору.  

З цього приводу В.В. Гончаренко 
[2, c. 211] зазначає, що за 20-річну істо-
рію незалежності в Україні не було ство-
рено жодного кооперативного банку, що 
робить національну економіку та банків-
ську систему надзвичайно вразливими до 
внутрішніх і зовнішніх фінансових шо-
ків. Причиною цього стало нерозуміння 
місця і ролі кооперативних банків у наці-
ональній економіці з боку НБУ та полі-
тиків, яке проявилось у недосконалості 
законодавчого регулювання створення і 
діяльності кооперативних банків. 

В Україні можливість створення 
кооперативних банків має таку законода-
вчу базу: Господарський Кодекс України, 
Закон України «Про банки і банківську 
діяльність» [24], Закон України «Про 
кредитні спілки» [25], Концепція розвит-
ку системи кредитної кооперації [26]. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2908-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2908-14
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Проте останній документ було ухвалено 
ще в липні 2006 р. 

Ст. 8 Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» [5] передбачено 

порядок створення кооперативних бан-

ків. Зокрема, встановлено, що кооперати-

вні банки створюються за принципом 

територіальності й поділяються на місце-

ві та центральний кооперативні банки. 

Мінімальна кількість учасників місцево-

го (у межах області) кооперативного бан-

ку має бути не менше 50 чол. Учасника-

ми центрального кооперативного банку є 

місцеві кооперативні банки. 

До функцій центрального коопера-

тивного банку належать централізація та 

перерозподіл ресурсів, акумульованих 

місцевими кооперативними банками, а 

також здійснення контролю за діяльністю 

кооперативних банків регіонального рів-

ня. 

Органами управління кооператив-

них банків є загальні збори учасників 

(пайовиків), рада банку та правління бан-

ку. Орган контролю − ревізійна комісія 

банку. Органи управління та контролю 

кооперативного банку створюються та 

здійснюють свої повноваження відповід-

но до Закону України «Про банки і бан-

ківську діяльність» [5]. 

Статутний капітал кооперативного 

банку поділяється на паї. Рівень мініма-

льного розміру статутного капіталу ко-

оперативного банку встановлюється На-

ціональним банком України. Кожний 

учасник кооперативного банку незалеж-

но від розміру своєї участі в капіталі бан-

ку (паю) має право одного голосу. При-

бутки або збитки кооперативного банку 

за результатами фінансового року розпо-

діляються між учасниками пропорційно 

розміру їх паю. 

З метою розвитку кооперативного 

руху в Україні неодноразово зверталась 

увага на необхідність активізації проце-

сів розвитку кредитних спілок і коопера-

тивних банків. Зокрема, ще в 2000 р. було 

прийнято Указ Президента України «Про 

заходи щодо розвитку кооперативного 

руху та посилення його ролі в реформу-

ванні економіки України на ринкових 

засадах» [27], який ставив перед Кабіне-

том Міністрів України, місцевими дер-

жавними адміністраціями завдання щодо 

підтримки розвитку кооперативного ру-

ху. 

У 2008 р. Кабміном був розробле-

ний і поданий проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодав-

чих актів України з питань діяльності 

системи кредитної кооперації”, який в 

грудні цього ж року було прийнято за 

основу Верховною Радою України [28]. 

Даним проектом закону передбачався 

перелік функцій, повноваження та поря-

док діяльності кооперативних банків, 

проте до цього часу він не ухвалений.  

Важливим питанням, яке потребує 

нормативно-правового регулювання, є 

модель національної системи кооперати-

вних банків. З цього приводу погоджує-

мося з вітчизняними дослідниками [4; 7; 

30], які вважають, що вона має бути по-

будована за принципом «знизу-вгору» і 

складатися з трьох рівнів, кожен з яких 

повинен мати відповідні функції. Пер-

шим, місцевим, рівнем кредитної коопе-

ративної системи мають стати місцеві 

кооперативні банки, які надаватимуть 

своїм членам ощадно-кредитні послуги, а 

при внесенні відповідних змін до законо-

давства і здійснюватимуть розрахунки, 

надаватимуть інші фінансові та нефінан-

сові послуги, надаватимуть послуги ма-

лим підприємствам, фермерським госпо-

дарствам та іншим дрібним сільськогос-

подарським виробникам. Вартий уваги і 

той факт, що на сьогодні лише незначна 

частина кредитних спілок може залучати 

кошти на депозитні рахунки, оскільки 

для цього потрібно мати ліцензію на 

здійснення діяльності із залучення внес-

ків (вкладів) членів кредитної спілки на 

депозитні рахунки. Цим конкуренто-
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спроможність й ефективність діяльності 

кооперативних установ значно поступа-

ються іншим фінансовим установам, зок-

рема банкам. Тому місцеві кооперативні 

банки повинні надавати послуги щодо 

кредитування та залучення коштів на 

депозитні рахунки на тих самих умовах, 

що і комерційні банки. 

Другий, регіональний, рівень ко-

оперативної системи мають сформувати 

обласні (регіональні) кооперативні банки, 

що створюються для забезпечення більш 

ефективного функціонування місцевих 

кооперативних банків і перебувають у їх 

власності. Головним завданням цих орга-

нізацій має стати підтримка установ 

першого рівня додатковими послугами 

(підтримка ліквідності, розробка нових 

фінансових продуктів, внутрішні плате-

жі, забезпечення розрахункових, валют-

них та інвестиційних операцій то-

що). Третій, національний, рівень стано-

вить центральний кооперативний банк, 

який логічно завершує побудову повно-

цінної кооперативної системи. Ця уста-

нова має бути заснована установами дру-

гого (регіонального) рівня для забезпе-

чення їх додатковими фінансовими пос-

лугами (вихід на міжнародний банківсь-

кий ринок капіталів, міжнародні платежі, 

діяльність на валютному і фондовому 

ринках, лізинг, факторинг, страхування 

тощо). Отже, центральний кооператив-

ний банк поєднає всі кооперативні банки 

в єдину систему, надасть їм переваги ве-

ликого системного банку без втрати не-

залежності й автономності [4; 7; 30]. 

З урахуванням специфіки діяльнос-

ті кооперативних банків найбільш при-

вабливими сегментами національної еко-

номіки для їх функціонування можуть 

стати [6]: 

1) сільське господарство – насам-

перед підтримка класу дрібних фермерів, 

який на сьогодні лише формується в кра-

їні, особливо забезпечення фінансовими 

ресурсами молодих сімей, що займають-

ся фермерською діяльністю (тваринницт-

вом, рослинництвом, вирощуванням ово-

чів) і залишаються працювати та жити у 

сільській місцевості; 

2) переробна промисловість – під-

тримка дрібних підприємців, що займа-

ються переробкою сільськогосподарсь-

кою продукції як у містах, так і в селах з 

метою продажу її в регіоні виробництва 

(дрібні пекарні, м’ясопереробні цехи, 

кондитерські міні-фабрики); 

3) торгівля – підтримка дрібних то-

рговців, що забезпечують мешканців від-

повідної території необхідними промис-

ловими та споживчими товарами; 

4) сфера побутового обслуговуван-

ня – забезпечення фінансовими ресурса-

ми підприємців, що надають побутові 

послуги населенню; 

5) туризм – підтримка підприємців, 

що надають туристичні послуги внутріш-

нього туризму в країні та займаються 

зеленим туризмом (зростання зон зелено-

го туризму в регіонах); 

6) ремесло – забезпечення фінансо-

вими ресурсами ремісничих майстерень 

певної території. 

Висновки. Досвід європейських кра-

їн підтверджує доцільність створення 

кооперативних банків в Україні. Завдан-

ня формування вітчизняної системи ко-

оперативних банків, у першу чергу, 

пов’язане із забезпеченням належної фі-

нансово-кредитної підтримки малого біз-

несу, у тому числі промислового, і аграр-

ної галузі та визначається необхідністю 

концентрації фінансових ресурсів і їх 

подальшого перерозподілу з метою пов-

нішого забезпечення потреб суб’єктів 

малого підприємництва взагалі та агро-

промислового комплексу зокрема; фінан-

сування інвестиційних проектів, спрямо-

ваних на стимулювання розвитку регіо-

нальної економіки; фінансово-кредитно-

го обслуговування населення сільських 

територій. 
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Функціонування кооперативних ба-
нків має свої особливості: 1) кооператив-
ні банки створюються на засадах коопе-
рації шляхом внесків (майнових і грошо-
вих) його засновників не для отримання 
прибутку, а з метою взаємодопомоги сво-
їм членам; 2) створення кооперативного 
банку гарантує рівний та вільний доступ 
до кредитних ресурсів своїм членам; 
3) заснування кооперативного банку до-
зволить його учасникам сформувати еко-
номічно вигідні кредитні ставки і тарифи 
на послуги на рівні, що не перевищува-
тиме рівень тарифів на такі самі послуги 
в інших банках, у результаті чого банків-
ські кредити й обслуговування в цілому 
будуть дешевшими. 

Створення системи кооперативних 
банків дозволить зосередити грошові ре-
сурси малого бізнесу та сільського насе-
лення, цільове державне фінансування, 
кредити, отримані від комерційних бан-
ків, що дасть змогу ефективніше управля-
ти коштами й ураховувати потреби галу-
зей. Наслідком цього стане раціональне 
фінансування малого підприємництва й 
оперативне реагування на його потреби, а 
також здешевлення кредитів для сільгос-
пвиробників і стимулювання розвитку 
агропромислового комплексу загалом. 

На даному етапі розвитку вітчизня-
ної банківської системи створення коо-
перативних банків є доцільним, але неле-
гким завданням. Головні проблеми поля-
гають у відсутності досвіду функціону-
вання таких фінансових установ за період 
незалежності нашої держави, складною 
та своєрідною процедурою їх створення, 
відсутністю нормативних і законодавчих 
норм регулювання діяльності коопера-
тивних банків в Україні, що враховува- 
ли б специфіку діяльності цих установ. 
Саме в розв’язанні окреслених питань 
полягають перспективи подальших дос-
ліджень щодо проблематики створення 
та функціонування кооперативних банків 
у складі національного банківського сек-
тору.  
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PROSPECTS OF CREATION AND FUNCTIONING  

OF COOPERATIVE BANKS IN UKRAINE 
 

The article is devoted to the prospects of creation and functioning of cooperative banks 
in Ukraine. The experience of leading countries in Europe regarding building the data systems 
of financial institutions and their importance for economic development have been consid-
ered. The article deals with the peculiarities of development and operation of the cooperative 
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banks of developed countries: Germany, France, Italy, Austria, Netherlands, and Poland. The 
specific character of the functioning of these banking institutions and their place within the 
banking system of the corresponding countries has been determined. The article focuses on 
the cooperative banks in Germany that is the homeland of the credit cooperation in Europe. 
Traditional operations of the cooperative banks of the above mentioned country as well as 
their charitable activity have been described.  The tendency to the merging of the regional 
cooperative banks of Germany is of a special interest. Owing to this fact the cooperative sys-
tem of the country has acquired current power and financial strength. The functioning of Aus-
trian banking group “Raiffeisen” that is the biggest cooperative banking group of Austria has 
been analyzed. An accent is made on the development of the system of cooperative banks of 
Italy that includes two groups –  Banche Popolari і Banche di Credito Cooperativo. The au-
thors emphasize the key role of cooperative banks for the development of the agrarian sector 
of such countries as France and the Netherlands.  

On the basis of the study of the experience of developed European countries concerning 
the formation of cooperative banking sector the main lines of development of cooperative 
banks in Ukraine have been suggested. The expediency of creation of cooperative banks in 
our country has been substantiated. The attention is focused on the problems of legislative and 
organizational nature regarding the operation of such financial institutions in Ukraine. A 
three-tier model of national cooperative bank system has been suggested. It should be based 
on a "bottom-up" principle and consist of three levels, each of which must perform the rele-
vant function. The first level of credit cooperative system should be represented by local co-
operative banks. The second level should be formed by regional cooperative banks. At the 
third, national level, should be the central cooperative bank, which logically completes the 
construction of a full-fledged cooperative system. The result of the activity of these institu-
tions should be a rational financing of small businesses and a rapid response to their needs, as 
well as the reduction of loan costs to farmers and the promotion of agriculture in general. 

Keywords: cooperative banks, peculiarities of cooperative banks, problems of creation, 
model of cooperative bank system, local cooperative banks, central cooperative bank. 
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ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗПОДІЛУ ДЕРЖАВНИХ  
ДОХОДІВ У РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНІВ 

 
Досліджено наявний теоретичний доробок щодо інституційних аспектів процесу 

розподілу доходів у рамках бюджетного простору як результату фіскальної децентралі-
зації; проаналізовано відповідний досвід окремих країн світу. 

Ключові слова: бюджетний простір, інститути, регіони, міжбюджетні трансферти, 
транзакційні витрати. 
 

Перспектива вдосконалення бюд-
жетної системи є одним із головних за-
вдань розвитку економіки України, як 
основної передумови ефективного функ-
ціонування промисловості. До того ж 
реформи, які на сучасному етапі мають 
на меті подолання геополітичної та еко-
номічної нестабільності, виходять за ме-
жі макроекономічної стабілізації того чи 
іншого регіону країни. 

Одним із напрямів забезпечення 
стабільності розвитку промисловості ре-
гіону та скорочення розриву між дохода-
ми і витратами на регіональному рівні є 
здатність місцевої влади в рамках бю-
джетного простору раціонально й ефек-
тивно розподіляти як власні кошти, так і 
кошти, що спрямовуються з державного 
бюджету. Проте будь-який регіон Украї-
ни має свої географічні, демографічні, 
соціально-економічні та промислові осо-
бливості, які разом із недосконалою сис-
темою розподілу бюджетних та податко-
вих повноважень обумовлюють виник-
нення фіскальних дисбалансів. 

Удосконалення міжбюджетних від-
носин в Україні в умовах реформування 
бюджетного процесу та бюджетної полі-
тики необхідно розглядати як фактор 
підвищення ефективності функціонуван-
ня бюджетного простору, поліпшення 

роботи всіх рівнів влади, подолання фіс-
кальних дисбалансів задля підвищення 
фінансово-економічної стабільності фун-
кціонування регіонів та розвитку проми-
словості. 

Проблематику фіскальних дисба-
лансів розглядають зарубіжні та вітчиз-
няні вчені. Так, Д. Вілдазін [32] вивчає 
інституційні засади міжбюджетних тран-
сфертів як основного джерела фінансу-
вання місцевої влади. Емпіричне дос-
лідження дозволило автору дійти висно-
вку, що міжбюджетні трансферти відіг-
рають певну роль, проте незначну, у про-
тидії коливанням видатків місцевих уря-
дів та їх власних доходів. Також він стве-
рджує, що подібні трансферти не впли-
вають на довгострокову фіскальну стабі-
льність регіональних фінансів. П. Спан 
досліджує доцільність використання ці-
льових міжбюджетних трансфертів задля 
поліпшення інформаційного забезпечен-
ня бюджетного процесу та процесу на-
дання послуг у регіонах, протидії ризи-
кам, посилення регіональних інститутів, 
прискорення інституційних реформ на 
регіональному рівні й удосконалення 
координаційної політики між регіонами. 
Окремі із зазначених механізмів автор 
розглядає в контексті їх функціонування 
у країнах ОЕСР, зокрема, програми, 

© Л.Л. Тарангул, М.С. Хомяк, 2017 
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пов’язані з вертикальним співробітницт-
вом між національним та регіональними 
урядами, та програми горизонтальної 
співпраці між регіонами [28]. 

Дж. Франк і Х. Мартінес-Васкес 
аналізують інфраструктурні розриви 
(infrastructure gaps) та якість надання су-
спільних послуг на регіональному рівні, а 
також основні принципи досягнення ви-
рівнювання за наявності таких інститу-
ційних проблем, як корупція та політичні 
домовленості. Автори дійшли висновку, 
що задля стимулювання децентралізова-
них суспільних інвестицій і процесів 
створення інфраструктури міжурядові 
трансферти мають бути вузькоспрямова-
ними та моногалузевими [15]. Інституцій-
ні аспекти надання міжбюджетних транс-
фертів для різних економічних і соціаль-
них умов, умов адміністративно-терито-
ріального устрою досліджують С. Ахмад 
[8], Ф. Хасанов [16], Б. Опескін [25]. 

Ф. Фабріні аналізує основні прин-
ципи забезпечення інституційного балан-
су між центральною та місцевої владою у 
країнах Європи та вплив фінансово-
економічної кризи на ці процеси [12]. 
Інституційні засади системи міжбюджет-
них трансфертів в сучасних умовах у 
окремих країнах світу досліджують  
І. Лозано та Дж. Хуліо [21], С. Кмежич 
[18], а також фахівці Світового банку [17; 
18; 26; 27; 31] та Інституту міста (The 
Urban Institute) [30]. 

Серед вітчизняних учених варто 
відзначити М. Кульчицького, який дослі-
джує особливості міжбюджетних відно-
син у ринковій економічній системі, ме-
тодологічні основи їх забезпечення за 
умов фінансової децентралізації, а також 
соціально-економічні проблеми та шляхи 
вдосконалення інституційних основ роз-
витку міжбюджетних відносин в Україні 
[4]. У роботі І. Чугунова розглянуто сут-
ність інституційної архітектоніки бюдже-
тної системи з виокремленням інститу-
ційних засад розвитку системи бюджет-
ного регулювання та програмно-цільо-
вого методу планування бюджету [6].  

І. Волохова аналізує теоретичні засади 
розвитку міжбюджетних відносин й упо-
рядкування методів та інструментів їх 
організації, зокрема інституційних, та 
чинний розподіл повноважень між рів-
нями влади в Україні [1]. І. Запатріна 
розглядає інституційні аспекти впровад-
ження в бюджетний процес «концепції 
двох бюджетів», яка передбачає розме-
жування видатків на споживання і видат-
ків на розвиток [3]. Можливість упрова-
дження зарубіжного досвіду, зокрема, 
європейського, інституційного забезпе-
чення міжбюджетних відносин в Україні, 
висвітлено в роботах І. Зайчикової [2], 
В. Толкованова та Х. Приходько[5].  

Проте значна частина вітчизняних 
науковців приділяє більшу увагу інсти-
туційним засадам функціонування фіска-
льного простору, тоді як окремі аспекти 
розподілу державних доходів у рамках 
бюджетного простору, особливо в регіо-
нальному розрізі, як основного напряму 
розподілу загальнодержавних доходів в 
Україні, досліджено недостатньо.  

Метою даної статті є дослідження 
наявного теоретичного доробку щодо 
інституційних аспектів процесу розподі-
лу доходів у рамках бюджетного просто-
ру як результату фіскальної децентралі-
зації та аналіз відповідного досвіду окре-
мих країн світу. 

Теорія фіскальної децентралізації 
стверджує, що розрив взаємозв’язку між 
рівнем доходу та рівнем і структурою 
видатків має негативні наслідки. «Розду-
та» система внутрішніх фінансових тран-
сфертів і недостатнє використання пря-
мого оподаткування на місцевому рівні 
призводять до розриву такого взає-
мозв’язку. Дотації та субсидії з держав-
ного у місцеві бюджети можуть бути не 
повністю «інтегровані» в дохід виборців, 
і процес розподілу доходу надає можли-
вість для розширення суспільних послуг, 
яке не було б можливим за інших умов. 

Розглянемо детально рівень бюдже-
тної підтримки регіонів в окремих еко-
номіках світу (табл. 1). 

 



–––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості  Economy of Industry ––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

40 ISSN 1562-109X Econ. promisl. 

        2017, № 1 (77) 

 

 

Таблиця 1 

Рівень бюджетної підтримки регіонів у країнах світу 
1
 

Країна Рівень підтримки 
Аргентина Трансферти (цільові й універсальні) становлять близько 50% загального 

доходу регіонів 
Бразилія Трансферти становлять близько 70% загального доходу регіонів та роз-

поділяються між регіонами на основі формули, яка враховує розмір регі-
ону та кількість населення 

Велико-
британія 

Універсальні дотації становлять 22% доходів регіонів, цільові – 23% 

Казахстан Трансферти складають близько 25% місцевих доходів регіонів у серед-
ньому. При цьому має місце значна варіація поміж регіонами: доходи 
деяких видів трансфертів складають близько 71% всіх доходів регіону 

Канада Трансферти становлять близько 17% загального доходу регіонів, з яких 
15% складають цільові дотації, та 2% – універсальні. Наявна значна варі-
ація між провінціями: 6% загального доходу регіонів у Британській Ко-
лумбії та 26% у Ньюфаундленді 

Кенія,  
Танзанія, 
Уганда 

Трансферти регіонам складають більше 80% ресурсів регіонів у Танзанії 
та Уганді, та 25% – у Кенії. У Танзанії близько 88% трансфертів є цільо-
вими; в Уганді цей показник складає 95%. У Кенії майже всі трансферти 
є універсальними 

Колумбія Трансферти з державного бюджету становлять близько 50% доходів ре-
гіонів. Вони розподіляються за складною формулою, яка враховує кіль-
кість населення та показник бідності в регіоні, який, у свою чергу, врахо-
вує рівень урбанізації та рівень розвитку регіону 

Країни  
Північної 
Європи 

Трансферти становлять близько 30% доходів регіонів, переважають ці-
льові. Дотації вирівнювання засновані на рівні податкоспроможності 
регіону та потреб у витратах. Більш заможні регіони фінансують менш 
заможні; центральний уряд не втручається у процес вирівнювання 

Нідерланди Цільові дотації складають 37% всіх муніципальних доходів та викорис-
товуються для фінансування місцевих видатків, визначених центральним 
урядом. Універсальні трансферти складають 30% всіх муніципальних 
доходів, видаються на основі задоволення майже 40 критеріїв та призна-
чені для мінімізації фіскальних нерівностей 

Нова  
Зеландія 

Цільові трансферти складають 10-11% доходів регіонів. Універсальні 
трансферти майже не використовуються 

ПАР Трансферти становлять близько 11% операційних доходів регіонів. Знач-
на варіація поміж регіонами в сумах отримуваних трансфертів 

США Універсальні федеральні гранти відсутні, також відсутні федеральні про-
грами вирівнювання податкоспроможності регіонів. Кожен штат передає 
трансферти муніципалітетам за власною схемою, заснованою на форму-
льному підході або ad-hoc трансферти 

Франція Доходи регіонів від отримання трансфертів центрального уряду склада-
ють близько 48%. Розмір трансфертів визначається за формулою, і майже 
всі вони універсальні; близько 3% від загальної кількості становлять ці-
льові трансферти, і надаються вони, зазвичай, міністерствами 

Японія Цільові трансферти складають близько 15% доходів регіонів. Усі транс-
ферти надаються автоматично, їх розмір визначається за формулою, яка 
враховує, зокрема, кількість населення та розмір регіону 

 
1
 Складено за даними джерел [17, с.489-490; 9; 22]. 
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Слід зазначити, що значні розбіж-
ності в рівні бюджетної підтримки обу-
мовлені низкою чинників, не останнє 
місце серед яких посідає відповідальність 
місцевої влади за витрати (spending 
responsibilities). 

Так, у країнах, де місцева влада від-
повідальна за стандартний набір суспіль-
них послуг разом з освітою та охороною 
здоров’я, трансфери займають порівняно 
значний відсоток доходів регіонів. Нато-
мість, для країн, де місцева влада відпові-
дальна за меншу сукупність послуг, важ-
ливість трансфертів є меншою [17, c. 488]. 

У країнах, де центральний уряд ви-
магає від місцевої влади забезпечення 
мінімального рівня суспільних послуг 
для населення регіону, цільові дотації є 
більш вагомим місцевим джерелом дохо-
дів. У країнах, де національна влада за-
стосовує політику, спрямовану на фіска-
льне вирівнювання регіонів, важливим 
таким джерелом є універсальні трансфе-
рти. У таких країнах, як Франція та Япо-
нія, трансферти засновані на формулах і 
надаються в автоматичному режимі. 

У більшості країн трансферти на-
даються на основі формул і дискреційно-
го підходу. У деяких країнах схеми на-
дання трансфертів є складними, у деяких 
– більш простими й однозначними. У 
таких країнах, як Бразилія, Чилі, ПАР, 
сільські та незаможні міські регіони зна-
чною мірою залежать від рівня державної 
допомоги, тоді як великі міста та столич-
ні регіони мають незначну державну під-
тримку [7; 24; 29]. 

У країнах Північної Європи дотації 
вирівнювання враховують як потреби у 
витратах, так і податкоспроможність ре-
гіонів, тоді як у більшості інших країн 
вимагається лише податкоспроможність. 
Вирівнювання у країнах Північної Євро-
пи здійснюється перерозподілом коштів 
від багатих регіонів до бідних, а не від 
центрального уряду до регіонів, як це 
робиться в більшості інших країн [20]. У 
країнах, де видатки є складовою системи 
трансфертів, оцінка видатків заснована 

на реальних витратах, а не на потребах 
[17, c. 490-491]. 

На думку фахівців ОЕСР, головним 
і спільним викликом для високорозвине-
них економік є забезпечення адміністра-
тивної та розподільчої (алокативної) ефе-
ктивності в суспільному секторі. Незва-
жаючи на переваги децентралізації, в 
останні десятиліття вона впроваджується 
не надто активно. Як наслідок, у країнах 
ОЕСР і надалі спостерігається значна 
неоднорідність взаємовідносин між дер-
жавними та місцевими органами влади 
[13; 14]. 

Однією з причин є труднощі у полі-
тиці перерозподілу та наслідки децентра-
лізації у вигляді втрат ефективності бюд-
жетної політики (budget policy efficiency). 
Важливість цілей державної політики, 
включаючи перерозподільну політику, 
може різнитись у різних країнах за раху-
нок прийнятої та впровадженої соціаль-
но-економічної доктрини, а також за ра-
хунок більш об’єктивних факторів таких 
як регіональна нерівність та її наслідки у 
формі екстерналій. 

Процес удосконалення розподілу 
доходу, спрямований, крім іншого, на 
усунення фіскальних дисбалансів, потре-
бує уніфікації фіскальних рішень, зокре-
ма, в рамках бюджетного простору. Про-
те варто відзначити, що навіть у високо-
розвинених країнах значний рівень такої 
уніфікації не є можливим, оскільки існу-
ють певні об’єктивні умови, зокрема, 
різні традиції, різний економічний поте-
нціал тощо, які характеризують стан фі-
нансів у цих країнах. 

Урахування інституційних аспектів 
при наданні міжбюджетних трансфертів 
спрямоване на досягнення певних цілей, 
які полягають у розробці програми, що, у 
свою чергу, забезпечує досягнення цілей 
розподілу доходів або вирівнювання. 
Програма має бути простою та заснова-
ною на консенсусі різних зацікавлених 
груп. Встановлення цілей має включати 
відкритий і прозорий процес консульта-
цій із владою регіонів-реципієнтів з ме-
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тою скорочення транзакційних витрат 
усіх зацікавлених сторін. 

Оскільки зазначені цілі стосуються 
багатьох зацікавлених сторін, вони ма-
ють певні інституційні механізми 

(institutional arrangements), які розрізня-
ються за країнами. Основні чотири групи 
таких механізмів й установ, які відпові-
дальні за них, наведено в табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Установи, які несуть відповідальність за розробку  

міжбюджетних трансфертів, у країнах світу 
1
 

Тип установи Країна 

Центральний/національний уряд (виконавча влада) 

Адміністрація Президента Республіка Киргизстан, Танзанія 

Міністерство фінансів Китай, Італія (лише питання полі-

тики), Казахстан, Нідерланди (ра-

зом із Міністерством внутрішніх 

справ), Польща, Швейцарія, Україна 

Міністерство внутрішніх справ Італія (лише розподіл фондів), Ні-

дерланди (разом з Міністром фінан-

сів), Філіппіни, Республіка Корея 

Міністерство місцевого самоврядування (Ministry 

of local government) 

Гана, Замбія 

Комісія з планування (Planning Commission) Індія 

Міністерство з державного управління (ministry 

of public administration) 

Японія (разом із Міністерством фі-

нансів) 

Національний орган законодавчої влади 

Сенат Бразилія 

Міжурядовий форум 

Комітет із фіскальних відносин (fiscal 

arrangements committee) 

Канада 

Комітет із фінансового планування Німеччина 

Консультативна рада з питань автономії регіонів 

(regional autonomy advisory board) 

Індонезія 

Комісія з фіскальних питань, мобілізації та роз-

поділу доходів (Revenue mobilization, allocation 

and fiscal commission) 

Нігерія 

Національна комісія з питань фінансів (national 

finance commission) 

Пакистан 

Незалежне агентство – комісія з трансфертів 

Комісія Співдружності з питань трансфертів 

(commonwealth grant commission) 

Австралія 

Комісії з питань фінансів (Finance Commissions) Індія 

Комісія з фіскальних і фінансових питань (Fiscal 

and Financial Commission) 

ПАР 

Комісія з місцевих фінансів (Local government 

finance commission) 

Уганда 

 
1
 Складено за даними джерел [27, c. 295; 31, c. 294]. 
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Розглянемо основні складові, наве-

дені в  табл. 2, більш детально. 

Центральній/національний уряд 

(central / national government agency) 

Залучення до надання міжбюджетних 

трансфертів центральних органів вико-

навчої влади є найбільш поширеною 

схемою як в індустріально розвинених 

країнах, так і у країнах, що розвиваються. 

Центральний орган виконавчої влади – 

зазвичай, Адміністрація Президента, 

окремі міністерства – мають певну роль й 

обов’язки стосовно розробки й імплемен-

тації міжбюджетних трансфертів, які на-

даються в рамках бюджетного простору, 

включаючи дотації вирівнювання. 

Національні органи законодавчої 

влади (national legislature) 

У переважній більшості країн 

центральні органи законодавчої влади 

повинні законодавчо імплементувати 

нормативно-правові засади функціону-

вання системи трансфертів, які надають-

ся центральним урядом регіонам. У Бра-

зилії з 1988 р. Конституцією визначено 

склад відповідного фонду й основні кри-

терії розподілу доходів за допомоги тра-

нсфертів і закріплено, що головним орга-

ном, який приймає відповідні рішення 

стосовно встановлення формули та конт-

ролю за дотриманням, є Сенат. 

Міжурядовий форум / конферен-

ція / платформа (intergovernmental 

forum) 

Міжурядові форми спрощують кон-

сультації між різними рівнями влади, 

вирівнюють баланс між конкуруючими 

інтересами та вирішують конфлікти. По-

дібні інституційні механізми типові для 

країн із федеральним устроєм. У деяких 

країнах, таких як Австралія та ПАР, між-

урядові форуми працюють та приймають 

рішення на підставі рекомендацій неза-

лежних агентств. Канада, Німеччина, 

Індонезія, Нігерія та Пакистан поклада-

ються виключно на міжурядові форуми 

стосовно прийняття рішень щодо фіска-

льних трансфертів [19; 27, c. 296]. 

Незалежні агентства – комісії з 

трансфертів (independent agencies) 

Такі установи створюються зазви-

чай центральним урядом на постійних 

або тимчасових засадах. Уперше їх було 

створено в Австралії, згодом ці механіз-

ми поширились в Індії, ПАР й Уганді. 

Розглянемо основні особливості за-

значених двох інститутів: міжурядових 

платформ і незалежних агентств. 

Міжурядові платформи в рамках 

бюджетного простору забезпечують за-

сади для політичних переговорів, проте 

ці можливості зазвичай є обмеженими 

конституцією або іншими нормативно-

правовими засадами. Тому такі платфор-

ми є ефективними, коли йдеться про ви-

значення політичного консенсусу. 

Незалежні агентства залучаються, 

щоб отримати незалежний, професійний, 

прозорий, ретельний і науково обґрунто-

ваний погляд на комплекс завдань стосо-

вно надання рекомендацій щодо визна-

чення фонду, критеріїв розподілу коштів 

поміж реципієнтами. Причина полягає в 

тому, що відірваність подібного рішення 

від чиновників сприяє його більшій від-

повідності сподіванням і врахуванню 

інтересів більш широких верств населен-

ня [11]. 

Проте на практиці таких теоретич-

них переваг важко досягти із двох при-

чин. По-перше, рішення стосовно основ-

них моментів системи вирівнювання в 

рамках бюджетного простору (зокрема, 

мінімальний рівень податкоспроможнос-

ті на душу населення, який повинні мати 

регіони тощо) не можуть і не мають бути 

відірвані від чиновників, які приймають 

рішення. По-друге, подібний інституцій-

ний механізм створює значну кількість 

інституційних проблем, до яких належать 

відволікання ресурсів на другорядні за-

вдання (mission creep), стимули до над-

мірного ускладнення (incentives for 
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complexity), проблеми з контролем із бо-

ку громади тощо [27, c. 306-308]. 
У цілому оцінка відносних переваг 

того чи іншого інституційного механізму 

має базуватися на аналізі різних типів 
транзакційних витрат, викликаних їх за-
стосуванням (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Транзакційні витрати, пов’язані з діяльністю міжурядових форумів  
і незалежних агентств (комісій із трансфертів) 

1
 

Тип транзакційних витрат 
Міжурядовий  

форум 
Незалежне  
агентство 

Витрати участі та контролю з боку громадян 
(participation and monitoring costs) 

Від низьких  
до середніх 

Від низьких  
до високих 

Витрати на прийняття нормотворчих  
та управлінських рішень (legislative and 
executive decision-making costs) 

Високі Високі 

Агентські витрати (agency costs) Низькі Високі 

Витрати невизначеності (uncertainty costs) Низькі Середні 
 
1
 Складено за даними джерела [27, c. 309]. 

 

Як видно з табл. 3, транзакційні ви-
трати в цілому будуть вище за наявності 
незалежних агентств, оскільки незалеж-
ність й автономія, яка надається комісіям 
із трансфертів, послаблює можливість 
контролю за їх діяльністю з боку грома-
ди. 

Створення оптимальної системи 
означає максимальне її спрощення, за-
безпечення прозорості та підзвітності. У 
результаті цього збільшуються витрати 
участі та контролю з боку громади, а та-
кож й агентські витрати. 

Навпаки, міжурядові платформи 
виглядають як прості та зручні альтерна-
тиви, які мають на меті «виключити» 
політичні переговори та скоротити транз-
акційні витрати для нації в цілому, тоді 
як більш високі транзакційні витрати 
пов’язані з діяльністю незалежних комі-
сій із трансфертів. Більш того, їх діяль-
ність не обов’язково стимулює пошук 
політичного консенсусу стосовно систе-
ми вирівнювання в рамках бюджетного 
простору. За відсутності такої угоди як 
сам фонд коштів, так і процес їх розподі-
лу між регіонами, визначаються незалеж-
но від системи вирівнювання. Також не-
залежною комісією не забезпечується 

стабільність критеріїв розподілу, оскіль-
ки бажання поліпшення може призводи-
ти до частих змін методології. 

У цілому, як показав аналіз, неза-
лежна комісія із трансфертів, які нада-
ються в рамках бюджетного простору, не 
є кращим вибором порівняно з міжурядо-
вою платформою. Їх корисність як додат-
кової інституційної платформи також 
обмежена, зважаючи, перш за все, на ви-
сокі агентські витрати. 

Розглянемо більш детально функці-
онування цих інститутів у країнах світу – 
досвід Канади та Німеччини з міжуря-
довими платформами та досвід Австралії 
та Індії з незалежними агентствами для 
порівняння цих двох підходів (табл. 4). 

Інституційні механізми в зазначе-
них чотирьох країнах пов’язані з різними 
рівнями витрат участі та контролю з боку 
громадян, агентських витрат і витрат не-
визначеності. Міжурядові платформи 
зазвичай мають більш низькі транзакцій-
ні витрати для громадян, головним чи-
ном, за рахунок більшої прозорості, про-
стоти та підзвітності для громади та ЗМІ. 
Агентські витрати є найвищими в рамках 
програми в Австралії за рахунок більшої 
автономії та стимулів до надмірного  
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Таблиця 4 
Транзакційні витрати, пов’язані з діяльністю міжурядових форумів  

і незалежних агентств (комісій із трансфертів), у деяких країнах світу 
1
 

Тип транзакційних  
витрат 

Міжурядова платформа Незалежне агентство 

Канада Німеччина Австралія Індія 

Витрати участі та контролю з боку 
громадян 

Низькі Середні Високі Високі 

Витрати на прийняття нормотвор-
чих рішень 

Низькі Низькі Низькі Низькі 

Витрати на прийняття управлінсь-
ких рішень 

Середні Середні Середні Середні 

Агентські витрати Низькі Низькі високі Середні 

Витрати невизначеності Низькі Низькі Середні Середні 
 
1
 Складено за даними джерела [27, c. 311]. 

 
ускладнення  і відволікання  ресурсів на 
другорядні завдання з боку персоналу 
Комісії Співдружності з питань транс-
фертів. Комісії із трансфертів, створюва-
ні на тимчасових засадах в Індії, мають 
середні агентські витрати, оскільки вони 
обмежені у термінах функціонування. 
Витрати на прийняття нормотворчих й 
управлінських рішень дуже схожі для 
всіх аналізованих країн. Міжурядові пла-
тформи є менш витратними для держави, 
яка в рамках бюджетного простору ви-
ступає як принципал, що надає трансфер-
ти, з точки зору забезпечення дотриман-
ня правил агентами. 

Результати діяльності програм в 
аналізованих країнах мають оцінюватися 
з точки зору чіткості компетенцій і пов-
новажень для принципала, тривалості 
політичного консенсусу, простоти та 
справедливості програм дотаційного ви-
рівнювання. Програми дотаційного вирі-
внювання у Німеччині та Канаді вказані в 
Конституції, австралійська програма рег-
ламентується федеральним законом, ін-
дійська програма стосується, головним 
чином, рівного розподілу федерального 
фонду дотацій і не містить чітко визна-
чених цілей вирівнювання. 

Значний ступінь політичного кон-
сенсусу існує в Канаді, Німеччині й Авс-
тралії, тоді як значно менший – в Індії. 
При цьому програми в Канаді та Німеч-

чині відрізняються від програм в Індії та 
Австралії за своєю чіткістю стандартів 
вирівнювання, прозорістю та простотою 
впровадження. Стандарти вирівнювання 
в рамках програм в Австралії та Індії ви-
значаються довільно за наявності певно-
го фонду коштів. До того ж австралійська 
програма є дуже складною; індійська – 
менш складна, проте використовує дові-
льно обрані фактори та показники пито-
мої ваги [10; 27, c. 309-313]. 

У ПАР законодавство визначає зна-
чну роль Комісії з фіскальних і фінансо-
вих питань, проте на практиці її діяль-
ність незначна і майже не сприяє забез-
печенню фіскальної рівності регіонів. Ні 
національне казначейство, ні провінції не 
приділяють достатньої уваги рекоменда-
ціям комісії [23].  

Висновки. Визначено, що у будь-
якій системі суспільних фінансів важливу 
роль відіграють джерела зовнішнього 
фінансування розвитку регіонів у вигляді 
трансферів із центрального бюджету. 
Проблема полягає у структуруванні їх 
таким чином, щоб не обмежувати фінан-
сову автономію місцевих інститутів і 
водночас усувати фіскальні дисбаланси, 
які виникають у рамках бюджетного про-
стору внаслідок особливостей розвитку 
регіонів і наявної системи розподілу  
бюджетних і податкових повноважень. 
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Також слід зазначити, що основні 
принципи діяльності незалежних комісій 
як інститутів, покликаних забезпечити 
прозорість, рівність і підзвітність міждер-
жавної фінансової системи, на практиці 
складно реалізувати. Практика підтвер-
джує, що такі комісії сприяють усклад-
ненню та збільшенню нерівності систем, 
що, у свою чергу, призводить до збіль-
шення транзакційних витрат і порушує 
стабільність і тривалість політичного 
консенсусу. 

Основні напрями подальших дослі-
джень будуть пов’язані з вивченням чин-
них методичних підходів до оцінки ефек-
тивності бюджетного простору регіонів, 
що застосовуються у країнах світу. Оде-
ржані результати дозволять удосконали-
ти модель бюджетного простору України 
як сукупності фінансових та управлінсь-
ких зв’язків, пов’язаних із рухом (розпо-
ділом і перерозподілом) бюджетних кош-
тів між економічними суб’єктами, роз-
ташованими на території України.  
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INSTITUTIONAL ASPECTS OF DISTRIBUTION OF STATE REVENUE  

IN FRAMEWORK OF BUDGET SPACE OF REGIONS 

 

The article examines existent theoretical background concerning main institutional as-

pects of distribution of state revenue in the framework of budget space as a result of fiscal 

decentralization process. Also we have briefly analyzed the experience of some countries re-

lating to the creation and functioning of institutes, which facilitate the process of distribution 

of budget revenue across regions in the form of intergovernmental transfers.  

The research provided allowed us to conclude that in any system of public finance the 

sources of external financing of regional development by means of intergovernmental trans-

fers play an important role. The main challenge is to structure them by such a way which does 

not limit the financial autonomy of local authorities, and at the same time which allows to 

eliminate fiscal imbalances that appear in the budget space due to specifics of regional devel-

opment and present system of distribution of both budget and fiscal powers.  

The analysis of international experiences proved that the main tasks of such institutes as 

independent agencies facilitating the process of proving intergovernmental transfers and 

aimed to ensure the transparency, equity and accountability of intergovernmental financial 

system are difficult to implement in practice. The evidence shows that such agencies compli-

cate and enhance the inequality of budget system that in turn leads to the increase of transac-

tion costs and undermine the sustainability of political consensus. 

Keywords: budget space, institutes, regions, intergovernmental transfers, transaction 

costs. 
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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА РЕСУРСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ПРОМИСЛОВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

Здійснено інтегральну оцінку ресурсної ефективності промисловості регіонів 

України, сформульовано аналітичні висновки, міжрегіональні порівняння та пропозиції 

щодо підвищення ресурсної ефективності промисловості України. 

Ключові слова: фондовіддача, продуктивність праці, ресурсна ефективність, інте-

гральний індекс, обсяг реалізованої промислової продукції. 

 

Промисловість є важливим секто-

ром економіки, який потенційно може 

сприяти суттєвому збільшенню валового 

внутрішнього продукту (ВВП) країни, 

оскільки містить ланки виробництв із 

високою доданою вартістю, зростання 

якої забезпечує вирішення ряду соціаль-

но-економічних питань. Однак останніми 

роками (2010-2015 рр.) деякі ключові 

показники результатів діяльності промис-

ловості характеризувались негативними 

тенденціями. Зокрема, індекс промисло-

вої продукції знизився на 25,2 відсотко-

вого пункту (з 112,2% у 2010 р. до 87% у 

2015 р.)
1
, фінансовим результатом від 

звичайної діяльності до оподаткування 

промисловості у 2014 і 2015 рр. став зби-

ток (166414,0 і 181361,1 млн грн відпо-

відно)
2
, частка зайнятості у промисловос-

ті знизилася з 24,1% у 2013 р. до 22,8% у 

                                                           
1
 Індекси промислової продукції за видами 

діяльності за 2013-2015 роки / Державна служба 

статистики України [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
2
 Фінансові результати підприємств до 

оподаткування за видами промислової діяльнос-

ті / Державна служба статистики України [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua. 

 
 

2015 р., а потреба у працівниках – з 16,6 

тис. чол. у 2013 р. до 6,5 тис. чол. у 2015 

р.
3
 Зазначені негативні ознаки функціо-

нування зумовлюють необхідність дета-

льнішого вивчення діяльності та чинни-

ків конкурентоспроможності промисло-

вості. Одним із чинників конкуренто-

спроможності промисловості є її ресурс-

на ефективність, під якою розуміється 

ефективність використання ресурсного 

потенціалу, основними компонентами 

якого є людські та виробничі ресурси. 

Ефективність управління людським ре-

сурсами взаємопов’язана з рівнем і дина-

мікою реальної заробітної плати та ква-

ліфікованості працівників. Протягом 

2012-2015 рр. спостерігалося зниження 

індексу реальної заробітної плати по 

Україні загалом з 114% у 2012 р. до 

79,8% у 2015 р.
4
, а у промисловості − з 

                                                           
3
 Економічна активність населення: 2013, 

2015 рр.: стат. зб. / Державна служба статистики 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua. 
4
 Темпи зростання номінальної та реальної 

заробітної плати / Державна служба статистики 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua. 
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111,5 до 80,8%
1
, що є ознакою зниження 

матеріальної мотивації праці. Станом на 

кінець 2015 р. 44,8% кваліфікованих ро-

бітників професійно-технічних спеціаль-

ностей становили працівники у віковій 

категорії 40-59 років
2
, що, є ознакою де-

фіциту молоді у промисловості, а отже, і 

загрози перспектив розвитку цього сек-

тора економіки. Відсутність норм, які б 

передбачали обов’язкову практику учнів 

професійно-технічних училищ і техніку-

мів на підприємствах або наявність на-

лежних, забезпечених необхідним мате-

ріально-технічним забезпеченням, навча-

льно-виробничих баз практичної підгото-

вки студентів, спричиняє низький рівень 

кваліфікованості випускників таких за-

кладів. Окрім цього, проблемним питан-

ням є і підготовка та підвищення квалі-

фікації викладачів професійно-технічних 

закладів, здійснення якої без належного 

практичного навчання є слаборезульта-

тивним. Щодо управління виробничими 

ресурсами промисловості України, то слд 

зауважити, що високий ступінь зносу 

основних засобів (76,9% у 2015 р. 56,9% 

у 2013 р.
3
) та спадна тенденція індексу ка-

пітальних інвестицій (80,1% у 2015 р. 

проти 100,3% у 2013 р.) є ознаками відсу-

тності передумов для підвищення конку-

рентоспроможності промислової продук-

ції за технічно-інноваційною ознакою. 

                                                           
1
 Розраховано за «Методикою розрахунку 

індексів реальної заробітної плати» / Нормативні 

та нормативно-правові акти ДержстатуДержавна 

служба статистики України [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
2
 Економічна активність населення: 2015: 

стат. зб. / Державна служба статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua. 
3
 Наявність і стан основних засобів за ви-

дами економічної діяльності / Офіційний сайт 

Державної служби статистики України [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua. 

Імплементація зони вільної торгівлі 

(ЗВТ) між Україною і країнами-членами 

Європейського Союзу (ЄС) посилила 

актуалізацію цього дослідження, перед-

усім у контексті ефективності викорис-

тання виробничих ресурсів, з огляду на 

посилення міжнародної конкуренції. 

Вказані негативні ознаки результа-

тів діяльності промисловості й управлін-

ня людськими і виробничими ресурсами 

зумовили необхідність здійснення оцінки 

та пошуку шляхів підвищення ресурсної 

ефективності промисловості України.  

Результати ґрунтовних досліджень 

теоретичних і прикладних аспектів 

управління виробничими ресурсами на-

ведено в роботах [1-6]. Зокрема, комплек-

сну оцінку впливу ЗВТ між Україною і 

країнами-членами ЄС на промислові ви-

ди діяльності здійснено групою науков-

ців під керівництвом академіка НАН 

України В.М. Гейця [1]. Дослідження 

взаємозв’язку технологічних інвестицій і 

технологічної структури експорту та реа-

лізованої промислової продукції, а також 

порівняльну оцінку продуктивності праці 

України і країн ЄС, Канади, США та кра-

їн СНД наведено у джерелі [2]. Практич-

ні аспекти розбудови трудового потенці-

алу промисловості висвітлено в роботі 

[3]. Засади стратегії та політики держави 

в розвитку промисловості розглянуто у 

джерелі [4]. Сучасний стан та перспекти-

вні напрями модернізації основного капі-

талу в західному регіоні України, обґрун-

товані за результатами інтегрального 

оцінювання й економіко-математичного 

моделювання вартості основного капіта-

лу виробничих підприємств, висвітлено в 

роботі [5]. Тенденції впливу основних 

соціально-економічних чинників на про-

дуктивність праці викладено у джерелі 

[6]. 

Однак інтегральному оцінюванню 

ресурсної ефективності промисловості 

регіонів України за показниками продук-

http://ukrstat.org/uk/norm_doc/norm.htm
http://ukrstat.org/uk/norm_doc/norm.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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тивності праці та фондовіддачі у дослі-

дженнях приділено недостатньо уваги. 

Метою статті є здійснення інтегра-

льної оцінки ресурсної ефективності 

промисловості регіонів України та фор-

мування висновків і пропозицій щодо її 

підвищення. 

Практична мета дослідження – роз-

робка і подання методичного підходу до 

оцінки ресурсної ефективності промис-

ловості регіонів, а також аналітичних 

висновків і пропозицій, сформованих на 

підставі виконаної оцінки ресурсної ефе-

ктивності промисловості регіонів Украї-

ни. Очікується, що одержана інформація 

сприятиме вдосконаленню й обґрунту-

ванню організаційно-економічних меха-

нізмів стимулювання розвитку промис-

ловості регіонів України, розробці стра-

тегій промислового розвитку, реалізації 

державної промислової політики, а також 

може бути актуальною у процесах побу-

дови інноваційно-інвестиційної моделі 

економіки. 

Інтегральну оцінку ресурсної ефек-

тивності промисловості регіонів України 

здійснено за такими етапами.  

На першому розраховано первинні 

показники, що в сукупності відобража-

ють ресурсну ефективність промисловос-

ті регіонів України. Відповідно до мето-

дики інтегрального оцінювання конкуре-

нтоспроможності промислового сектору 

економіки регіонів України (розробленої 

відділом розвитку виробничої сфери ре-

гіону та інвестицій ДУ «Інститут регіо-

нальних досліджень імені М.І. Долішньо-

го НАН України» під керівництвом 

С. Іщук у рамках виконання бюджетної 

теми «Складові підвищення конкуренто-

спроможності промисловості Західного 

регіону України в умовах вільної торгівлі 

між Україною і ЄС») ресурсну ефектив-

ність промисловості характеризують два 

ключових показники: фондовіддача і 

продуктивність праці. Перший із них ві-

дображає ефективність управління не-

оборотними активами, а другий – людсь-

кими ресурсами. Фондовіддачу промис-

ловості регіонів України розраховано як 

співвідношення обсягу реалізованої про-

мислової продукції до вартості необорот-

них активів, а продуктивність праці – 

співвідношення обсягу реалізованої про-

мислової продукції до середньої кількос-

ті працівників зайнятих у промисловості. 

На другому етапі визначено інтег-

ральні індекси ресурсної ефективності 

промисловості регіонів шляхом норму-

вання значень первинних показників, 

розрахованих на першому етапі, та їх по-

дальшого усереднення за середньою 

арифметичною. Нормування показників 

здійснюється згідно з Методикою розра-

хунку інтегральних регіональних індексів 

економічного розвитку, затвердженою 

наказом Державного комітету статистики 

України від 15.04.2003 р. № 114 [7]. 

На третьому етапі здійснено групу-

вання регіонів України за рівнем ресурс-

ної ефективності їх промисловості. Кри-

терієм диференціації областей є діапазон 

значень розрахованих на другому етапі 

інтегральних індексів: перша група – це 

області з високим рівнем ресурсної ефек-

тивності (значення індексу ресурсної 

ефективності становить 0,671,00); дру- 

га група – із середнім рівнем ресурсної 

ефективності (0,330,67); третя – з низь-

ким рівнем ресурсної ефективності 

(0,000,33).  

У результаті здійсненого за цими 

етапами дослідження отримано таку ана-

літичну інформацію та оцінку. 

Упродовж аналізованого періоду 

обидва показники (фондовіддача і проду-

ктивність праці) демонстрували майже 

синхронну динаміку (див. рисунок). Зок-

рема, значення показника фондовіддачі у 

промисловості України у 2011-2013 рр. 
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зменшилось у 1,55 раза, а в наступних 

роках, навпаки, зросло в 1,2 раза (порів-

няно з 2013 р.). Тренд продуктивності 

праці зберігав тенденцію до збільшення 

(за винятком незначного зниження у 

2013 р.), і у 2015 р. значення цього пока-

зника перевершило рівень 2011 р. у 1,77 

раза. 

Визначальний вплив на динаміку 

показників ресурсної ефективності про-

мисловості України у 2015 р. мали такі 

чинники: збільшення обсягу реалізованої 

промислової продукції (на 24,3% порів-

няно з 2014 р.), зменшення середньої кі-

лькості працівників у промисловості (на 

11,19%) і збільшення необоротних акти-

вів (на 8,06%). 
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0,4930,4040,4090,389
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Рисунок. Показники ресурсної ефективності промисловості України, частки од.  

(розраховано на основі офіційних даних Державної служби статистики [8-10]) 

 

Шляхом інтегрування значень по-

казників фондовіддачі і продуктивності 

праці розраховано індекси ресурсної 

ефективності промисловості, на підставі 

значень яких проведено групування регі-

онів України (табл. 1, 2). Відповідно до 

визначеної градації для половини облас-

тей України (12 у 2015 р. проти 7 у 

2014 р.) характерний середній рівень ре-

сурсної ефективності їх промисловості.  

Незмінним лідером серед регіонів 

України за рівнем ресурсної ефективнос-

ті протягом аналізованого періоду була 

Полтавська область. Із 2014 р. високий 

рівень ресурсної ефективності промис-

ловості характерний також для Черкась-

кої та Сумської областей.  

У 2015 р. Полтавській області вда-

лося досягти зростання значень показни-

ка продуктивності праці до високого рів-

ня (1,054) і фондовіддачі – до середнього 

(3,054). Це, у свою чергу, стало наслід-

ком збільшення обсягу реалізованої про-

мислової продукції на 28,42% при одно-

часному зменшенні середньої кількості 

працівників у промисловості на 8,72% і 

сповільненні зростання необоротних ак-

тивів до 4,66% проти 12,09% у 2014 р. 

(табл. 3). 

Значення показників фондовіддачі у 

Сумській і Черкаській областях у 2015 р. 

відповідали високому рівню (4,751 і 

4,236 відповідно), а продуктивності праці 

– середньому (0,499 і 0,640 відповідно). 

Середнє значення продуктивності праці у 

цих двох областях зумовлено меншими 

(порівняно з Полтавською областю) тем-

пами зниження середньої кількості пра-

цівників у промисловості (3,28 і 1,30% 

відповідно). 
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Таблиця 1 
Групування регіонів України за значеннями інтегрального індексу ресурсної ефективності промисловості  

(без урахування тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей) 
 1

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Полтавська 0,918 Полтавська 0,790 Полтавська 0,750 Полтавська 0,775 Полтавська 0,785 

Чернігівська 0,641 Чернігівська 0,709 Чернігівська 0,722 Черкаська 0,740 Черкаська 0,695 

Донецька 0,627 Черкаська 0,551 Черкаська 0,646 Сумська 0,678 Сумська 0,679 

Черкаська 0,605 Сумська 0,531 Харківська 0,645 Чернігівська 0,663 Чернігівська 0,614 
Сумська 0,550 Харківська 0,526 Сумська 0,614 Вінницька 0,495 Харківська 0,589 

Харківська 0,548 Дніпропетровська 0,474 Кіровоградська 0,567 Дніпропетровська 0,478 Запорізька 0,474 
Луганська 0,547 Донецька 0,457 Дніпропетровська 0,552 Запорізька 0,464 Тернопільська 0,459 
Вінницька 0,528 Кіровоградська 0,405 Луганська 0,517 Харківська 0,440 Дніпропетровська 0,456 
Запорізька 0,502 Запорізька 0,400 Вінницька 0,482 Кіровоградська 0,403 Вінницька 0,453 

Дніпропетровська 0,437 Миколаївська 0,385 Донецька 0,463 Миколаївська 0,399 Донецька 0,403 

Миколаївська 0,382 Вінницька 0,369 Запорізька 0,434 Київська 0,314 Одеська 0,400 
Рівненська 0,381 Луганська 0,342 Київська 0,395 Херсонська 0,303 Кіровоградська 0,366 

Івано-Франківська 0,377 Івано-Франківська 0,307 Миколаївська 0,348 Рівненська 0,293 Рівненська 0,356 

Херсонська 0,311 Київська 0,305 Хмельницька 0,323 Донецька 0,293 Херсонська 0,354 
Кіровоградська 0,288 Хмельницька 0,260 Рівненська 0,301 Волинська 0,283 Івано-Франківська 0,323 

Одеська 0,265 Тернопільська 0,208 Херсонська 0,258 Одеська 0,262 Київська 0,306 
Хмельницька 0,262 Херсонська 0,203 Івано-Франківська 0,224 Івано-Франківська 0,211 Житомирська 0,283 

Київська 0,242 Рівненська 0,192 Волинська 0,212 Хмельницька 0,208 Волинська 0,276 
Тернопільська 0,202 Волинська 0,188 Житомирська 0,203 Житомирська 0,204 Львівська 0,258 

Львівська 0,189 Одеська 0,186 Одеська 0,200 Тернопільська 0,194 Хмельницька 0,198 
Волинська 0,184 Львівська 0,170 Закарпатська 0,182 Львівська 0,172 Миколаївська 0,189 

Закарпатська 0,179 Житомирська 0,167 Тернопільська 0,182 Закарпатська 0,159 Чернівецька 0,171 
Житомирська 0,166 Закарпатська 0,154 Львівська 0,157 Чернівецька 0,144 Закарпатська 0,131 
Чернівецька 0,028 Чернівецька 0,068 Чернівецька 0,081 Луганська 0,070 Луганська 0,052 

 
1
 Розраховано за джерелом [9] і офіційними даними веб-сайтів Головних управлінь статистики 24 областей України, розділ: статистична інформа-

ція / економічна статистика. 
 

 Перша група – високий рівень ресурсної ефективності промисловості (0,671,0); 

 Друга група – середній рівень ресурсної ефективності промисловості (0,340,66); 

 Третя група – низький рівень ресурсної ефективності промисловості (0,00,33). 
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Таблиця 2 

Показники ресурсної ефективності промисловості 
1
 

Області 

2011 2012 2013 2014 2015 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

 
п

р
ац

і 

Ф
о
н

д
о
в
ід

д
ач

а 

Ін
т
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р
а
л

ь
н

и
й

 
ін

д
ек

с
 (

І 2
0

1
1
) 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

 
п

р
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і 

Ф
о
н
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о
в
ід

д
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а 

Ін
т
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ь
н
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 (

І 2
0

1
2
. ) 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

 
п

р
ац
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Ф
о
н

д
о
в
ід

д
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а 

Ін
т
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р
а
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ь
н

и
й

 
ін

д
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с
 (

І 2
0

1
3
) 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

 
п

р
ац

і 

Ф
о
н

д
о
в
ід

д
ач

а 

Ін
т
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р
а
л

ь
н

и
й

 
ін

д
ек

с
 (

І 2
0

1
4
) 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

іс
ть

 
п

р
ац

і 

Ф
о
н

д
о
в
ід

д
ач

а 

Ін
т

ег
р
а
л

ь
н

и
й

 
ін

д
ек

с
 (

І 2
0

1
5
) 

Вінницька 0,280 3,168 0,528 0,290 2,404 0,369 0,336 2,252 0,482 0,410 2,449 0,495 0,574 2,626 0,453 
Волинська 0,196 1,764 0,184 0,206 1,760 0,188 0,201 1,648 0,212 0,261 1,959 0,283 0,382 2,104 0,276 
Дніпропетровська 0,488 1,471 0,437 0,542 1,585 0,474 0,540 1,587 0,552 0,658 1,300 0,478 0,813 1,559 0,456 
Донецька 0,516 2,359 0,627 0,465 1,928 0,457 0,444 1,634 0,463 0,419 1,336 0,293 0,772 1,331 0,403 
Житомирська 0,183 1,739 0,166 0,204 1,638 0,167 0,211 1,555 0,203 0,254 1,573 0,204 0,361 2,256 0,283 
Закарпатська 0,145 2,029 0,179 0,161 1,806 0,154 0,166 1,676 0,182 0,187 1,618 0,159 0,237 1,622 0,131 
Запорізька 0,422 2,209 0,502 0,430 1,779 0,400 0,419 1,627 0,434 0,566 1,616 0,464 0,785 1,834 0,474 
Івано-Франківська 0,338 2,006 0,377 0,348 1,671 0,307 0,305 1,194 0,224 0,366 1,131 0,211 0,510 1,890 0,323 
Київська 0,341 1,248 0,242 0,413 1,283 0,305 0,484 1,125 0,395 0,518 1,027 0,314 0,646 1,137 0,306 
Кіровоградська 0,219 2,197 0,288 0,283 2,671 0,405 0,336 2,657 0,567 0,389 2,050 0,403 0,455 2,486 0,366 
Луганська 0,388 2,655 0,547 0,341 1,935 0,342 0,302 2,586 0,517 0,195 1,113 0,070 0,252 0,930 0,052 
Львівська 0,200 1,767 0,189 0,219 1,566 0,170 0,219 1,302 0,157 0,257 1,389 0,172 0,393 1,911 0,258 
Миколаївська 0,295 2,277 0,382 0,329 2,276 0,385 0,309 1,759 0,348 0,375 2,087 0,399 0,515 0,810 0,189 
Одеська 0,290 1,670 0,265 0,302 1,182 0,186 0,296 1,128 0,200 0,373 1,368 0,262 0,633 1,942 0,400 
Полтавська 0,587 3,539 0,918 0,638 3,003 0,790 0,584 2,300 0,750 0,749 2,489 0,775 1,054 3,054 0,785 
Рівненська 0,231 2,643 0,381 0,186 1,901 0,192 0,242 1,862 0,301 0,301 1,842 0,293 0,415 2,586 0,356 
Сумська 0,274 3,321 0,550 0,292 3,405 0,531 0,290 3,102 0,614 0,349 3,681 0,678 0,499 4,751 0,679 
Тернопільська 0,194 1,874 0,202 0,184 2,010 0,208 0,197 1,524 0,182 0,244 1,563 0,194 0,379 3,559 0,459 
Харківська 0,263 3,372 0,548 0,309 3,280 0,526 0,315 3,123 0,645 0,297 2,638 0,440 0,497 4,049 0,589 
Херсонська 0,240 2,209 0,311 0,216 1,796 0,203 0,231 1,719 0,258 0,273 2,016 0,303 0,423 2,536 0,354 
Хмельницька 0,216 2,072 0,262 0,236 2,032 0,260 0,250 1,928 0,323 0,239 1,657 0,208 0,324 1,756 0,198 
Черкаська 0,353 3,172 0,605 0,396 2,925 0,551 0,378 2,822 0,646 0,494 3,390 0,740 0,640 4,236 0,695 

 
1
 Розраховано за джерелом [9] і офіційними даними веб-сайтів Головних управлінь статистики 24 областей України, розділ: статистична інформа-

ція / економічна статистика. 
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 Таблиця 3 
Темп приросту складових показників продуктивності праці та фондовіддачі промисловості регіонів України  

у 2011-2015 рр.,% 
1
 

Область 

2011  2012  2013  2014  2015  
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о
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Вінницька -11,6 -0,041 0,16 3,7 0,414 0,073 -2,6 0,208 0,132 -0,8 0,112 0,21 -1,5 0,285 0,378 
Волинська -2,4 0,022 0,291 2,2 0,079 0,077 -0,9 0,031 -0,035 -3,3 0,055 0,255 -3 0,322 0,42 
Дніпропетровська -2,3 0,214 0,205 -0,9 0,02 0,099 -1 -0,014 -0,013 -4,8 0,414 0,159 -2,9 0,001 0,2 
Донецька -5,3 0,152 0,314 0,3 0,108 -0,094 -4,6 0,075 -0,089 -15 -0,018 -0,197 -41,5 0,081 0,077 
Житомирська -8 0,066 0,192 2,4 0,209 0,139 -3,2 0,058 0,004 -7,3 0,1 0,113 -0,8 -0,018 0,409 
Закарпатська -7 0,068 0,252 1 0,261 0,123 -2,4 0,086 0,008 -1,3 0,152 0,111 -1,7 0,241 0,244 
Запорізька -1,6 0,197 0,218 -0,5 0,257 0,012 -1,9 0,045 -0,044 -8,3 0,248 0,24 -3,6 0,178 0,337 
Івано-Франківська 0,1 0,264 0,748 1,5 0,255 0,045 -0,6 0,218 -0,129 -4,8 0,206 0,142 -0,9 -0,173 0,382 
Київська -1,8 0,084 0,187 2,9 0,21 0,243 -1,2 0,319 0,157 -3,6 0,13 0,031 -0,2 0,126 0,247 
Кіровоградська 1,1 0,167 0,224 0,4 0,143 0,296 -1,3 0,112 0,17 -3,9 0,134 0,115 -3,4 -0,069 0,129 
Луганська -0,5 0,041 0,322 -1,7 0,185 -0,136 -2,9 -0,356 -0,14 -28,5 0,074 -0,538 -45 -0,15 -0,289 
Львівська -4,8 0,082 0,263 -1,7 0,215 0,077 -0,4 0,193 -0,007 -2,6 0,072 0,143 -3,6 0,074 0,478 
Миколаївська -2,9 0,056 0,177 -1,3 0,099 0,099 -0,3 0,213 -0,063 -6,4 -0,042 0,137 -1,2 2,499 0,358 
Одеська -3,7 0,031 -0,123 -0,1 0,469 0,04 -0,5 0,022 -0,025 -3,5 0,004 0,217 -6,4 0,119 0,589 
Полтавська -2,2 0,087 0,226 2 0,306 0,108 -3,1 0,158 -0,113 -5,4 0,121 0,213 -8,7 0,047 0,284 
Рівненська -2,2 -0,022 0,225 -0,2 0,117 -0,197 -1,4 0,313 0,286 -1,9 0,234 0,22 1,7 -0,001 0,402 
Сумська -2,2 0,176 0,595 -0,4 0,036 0,062 -3 0,054 -0,04 -7,9 -0,063 0,112 -3,3 0,069 0,38 
Тернопільська -6,3 0 0,483 0,5 -0,111 -0,046 -1,9 0,385 0,05 -5,8 0,134 0,163 -8 -0,37 0,433 
Харківська 1,5 0,011 0,215 4 0,254 0,22 -1 0,06 0,009 -5,8 0,051 -0,112 -1,9 0,07 0,643 
Херсонська -11,2 0,145 0,147 3,3 0,144 -0,07 -0,2 0,114 0,066 -5,9 -0,051 0,113 -7,9 0,136 0,429 
Хмельницька -2,5 0,149 0,274 1,3 0,126 0,105 -0,3 0,113 0,056 -4,4 0,063 -0,086 -7,7 0,18 0,25 
Черкаська -1 0,383 0,209 0,1 0,218 0,123 -0,4 -0,017 -0,051 -5,8 0,026 0,232 -1,3 0,023 0,279 
Чернівецька -2,4 0,044 0,274 7,8 -0,12 0,01 -1,3 0,068 -0,002 -7,1 -0,044 0,141 -1,4 0,214 0,459 
Чернігівська -5 -0,107 0,255 -4,7 0,174 0,272 -0,5 0,204 -0,032 -5,6 0,187 0,167 -4,3 0,063 0,281 

 
1
 Розраховано за джерелом [9] і офіційними даними веб-сайтів Головних управлінь статистики 24 областей України, розділ: статистична інформа-

ція / економічна статистика. 

 

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

 Е
к
о

н
о

м
іка

 п
р

о
м

и
сло

во
ст

і 
 Э

к
о
н
о

м
и

к
а
 п

р
о

м
ы

ш
лен

н
о

ст
и

 –
–
–

–
–

–
–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–
 

IS
S

N
 1

5
6
2

-1
0

9
X

 E
co

n
. p

ro
m

isl. 
5
7

 
 

              2
0
1

7
, №

 1
 (7

7) 
 

 

 

 



–––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості  Economy of Industry ––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

58 ISSN 1562-109X Econ. promisl. 

        2017, № 1 (77) 

 

 

Окрім того, збільшення обсягу реа-

лізованої промислової продукції у Сум-

ській області становило 38,02% проти 

11,19% у 2014 р., а темп приросту необо-

ротних активів досяг +6,92% проти -

6,27%. У Черкаській області збільшення 

обсягу реалізованої промислової продук-

ції у 2015 р. склало 27,88 проти 23,22% у 

2014 р., а збільшення необоротних акти-

вів – 2,60 проти 2,33%.  

Регіони із середнім рівнем ресурс-

ної ефективності промисловості (12 

областей України у 2015 р.) умовно мож-

на розділити на три підгрупи. 

Перша підгрупа – це сім областей 

(Вінницька, Кіровоградська, Рівненська, 

Тернопільська, Харківська, Херсонська і 

Чернігівська), для яких характерні серед-

ні значення фондовіддачі (від 2,486 у  
 

Кіровоградській до 4,117 у Чернігівсь-

кій), а також середні значення продукти-

вності праці (від 0,379 у Тернопільській 

до 0,574 у Вінницькій). Зниження серед-

ньої кількості працівників промисловості 

в областях першої підгрупи (окрім Рів-

ненської) диференціювалось від 1,46% у 

Вінницькій до 7,99% у Тернопільській, а 

зростання обсягу реалізованої промисло-

вої продукції − від 12,88% у Кіровоград-

ській до 64,29% у Харківській. 

До другої підгрупи віднесено три 

області (Донецьку, Одеську й Івано-

Франківську), для промисловості яких 

характерні низькі значення показника 

фондовіддачі (1,331, 1,942 і 1,890 відпо-

відно) і середні значення продуктивності 

праці (0,772, 0,633 і 0,510 відповідно).  

Значення наведених показників ре-

сурсної ефективності у 2015 р. зумовлені: 

у Донецькій області – найнижчим 

серед регіонів України темпом приросту 

обсягу реалізованої промислової продук-

ції (+7,71%), одним із найвищих темпів 

зменшення середньої кількості працівни-

ків у промисловості (-41,48%) і середнім 

темпом приросту необоротних активів 

(+8,06%); 

в Одеській області – одним із най-

вищих темпів приросту обсягу реалізова-

ної промислової продукції (+58,87%), 

середнім темпом зменшення кількості 

працівників у промисловості (-6,41%) і 

середнім темпом приросту необоротних 

активів (+11,88%); 

в Івано-Франківській області – по-

рівняно високим темпом приросту обсягу 

реалізованої промислової продукції 

(+38,18%), одним із найнижчих темпів 

зменшення середньої кількості працівни-

ків у промисловості (-0,87%) і одним із 

найвищих темпів зменшення необорот-

них активів (-17,33%). 

Отже, основним чинником досяг-

нення середнього рівня ресурсної ефек-

тивності промисловістю Донецької та 

Одеської областей стало зменшення кіль-

кості працівників, а Івано-Франківської – 

обсягу необоротних активів. 

Третя підгрупа – Дніпропетровська 

і Запорізька області, для яких характерні 

низькі значення показника фондовіддачі 

(1,559 і 1,834 відповідно), але високі – 

показника продуктивності праці (0,813 і 

0,785 відповідно).  

Значення наведених показників ре-

сурсної ефективності у 2015 р. зумовлені: 

у Дніпропетровській області – се-

реднім темпом приросту обсягу реалізо-

ваної промислової продукції (+20,01%), 

середнім темпом зменшення кількості 

працівників у промисловості (-2,89%) і 

низьким темпом приросту необоротних 

активів (+0,10%); 

у Запорізькій області – середнім 

значенням темпу приросту обсягу реалі-

зованої промислової продукції 

(+33,71%), середнім темпом зменшення 

кількості працівників у промисловості (-

3,59%) і високим темпом приросту не-

оборотних активів (+17,85%). 

Низький рівень ресурсної ефектив-

ності у 2015 р. був характерний для 

промислових секторів економіки 9 облас-

тей, які умовно поділено на три підгрупи. 



–––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості  Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– 

ISSN 1562-109X Econ. promisl. 59 
 

             2017, № 1 (77) 
  

 

Перша підгрупа – це Київська і Ми-

колаївська області, в яких низькі значен-

ня показника фондовіддачі (1,137 і 0,810 

відповідно) і середні значення продукти-

вності праці (0,646 і 0,515). Суттєве зме-

ншення (у 2,6 раза) фондовіддачі у Ми-

колаївській області у 2015 р. спричинене 

нарощуванням (у 3,5 раза) необоротних 

активів у промисловості. Водночас зрос-

тання продуктивності праці в областях 

цієї підгрупи стало наслідком збільшення 

темпів приросту обсягу реалізованої про-

дукції (+24,7% у Київській і +35,8% у 

Миколаївській) і незначного вивільнення 

працівників у промисловості (0,15 і 

1,17% відповідно). 

До другої підгрупи віднесено Во-

линську, Житомирську і Чернівецьку 

області, для яких характерні середні зна-

чення показника фондовіддачі (від 2,104 

грн у Чернівецькій до 2,256 у Житомир-

ській) і низькі –продуктивності праці (від 

0,189 у Чернівецькій до 0,382 у Волинсь-

кій). Зростання у 2015 р. значень показ-

ників фондовіддачі та продуктивності 

праці у цих областях спричинене збіль-

шенням обсягу реалізованої промислової 

продукції, темпи приросту якого склали: 

41,97% у Волинській, 40,95% у Жито-

мирській і 28,14% у Чернівецькій.  

Третя підгрупа – це області (Закар-

патська, Львівська і Хмельницька) з ни-

зькою фондовіддачею (від 1,622 у Закар-

патській до 1,911 у Львівській) і низькою 

продуктивністю праці (від 0,237 у Закар-

патській до 0,393 у Львівській). Підви-

щення у 2015 р. значень показників ресу-

рсної ефективності у Закарпатській, 

Львівській і Хмельницькій областях обу-

мовлене, з одного боку, нарощенням об-

сягів реалізованої промислової продукції, 

відповідно, на 24,38; 47,79 і 25,01%, 

а з іншого – зменшенням середньої кіль-

кості працівників у промисловості − на 

1,68; 3,57 і 7,75% відповідно.  

Луганську область, ресурсна ефек-

тивність промисловості якої впродовж 

2014-2015 рр. опустилася до найнижчого 

рівня, не можна віднести до жодної з під-

груп. Така ситуація спричинена подаль-

шим падінням у 2015 р. як обсягу реалі-

зованої промислової продукції (-28,9%), 

так і необоротних активів (-14,99%), а 

також зниженням середньої кількості 

працівників у промисловості (-45,01%). 

Підсумовуючи, можна констатува-

ти, що у 2015 р. в Україні зріс рівень ре-

сурсної ефективності промисловості. Ос-

новними ознаками цього зростання були: 

збільшення кількості областей із 

середнім рівнем ресурсної ефективності 

до 12 проти 7 у 2014 р. та, відповідно, 

зменшення кількості областей із низьким 

рівнем ресурсної ефективності до 9 проти 

14 у 2014 р.; 

підвищення (порівняно з 2014 р.) 

значень показника фондовіддачі у 21 об-

ласті (від 0,04 в.п. у Закарпатській до 

199,6 в.п. у Тернопільській); 

зростання (порівняно з 2014 р.) зна-

чень показника продуктивності праці в 

усіх областях (від 6,6 в.п. у Кіровоград-

ській до 35,3 в.п. у Донецькій). 

Водночас ознаками стримування 

зростання ресурсної ефективності про-

мисловості в Україні у 2015 р. були: 

зменшення (порівняно з 2014 р.) 

значень показника фондовіддачі у трьох 

областях – Донецькій (на 0,5 в.п.), Луган-

ській (на 18,3 в.п.) і Миколаївській (на 

127,7 в.п.); 

зменшення (порівняно з 2011 р.) 

значень показника фондовіддачі у 12 об-

ластях (від 5,7 в.п. у Київській – до 172,5 

в.п. у Луганській); 

зменшення (порівняно з 2011 р.) 

значень показника продуктивності праці 

у Луганській області на 13,6 в.п. 

У результаті поглибленого аналізу 

показників ресурсної ефективності про-

мисловості (у розрізі їх чисельників і 

знаменників) у 2015 р. виявлено: 

1) зменшення в усіх областях Укра-

їни, окрім Рівненської, середньої кількос-
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ті працівників промисловості (від 0,15% 

у Київській до 45,01% у Луганській); 

2) зменшення у 6 областях значень 

показника обсягу необоротних активів 

(від -0,14% у Рівненській до -37,04% у 

Тернопільській). 

Таким чином, ресурсна ефектив-

ність української промисловості форма-

льно перебуває на досить високому рівні. 

За цією конкурентною перевагою вона 

незначно переважає польську (у 1,004 

раза у 2015 р.) внаслідок досягнення ви-

щого рівня продуктивності праці (у 1,24 

раза впродовж 2014-2015 рр.)
1
. Однак 

варто зауважити, що зростання значень 

показника продуктивності праці в Украї-

ні зумовлене не лише збільшенням обся-

гів реалізованої промислової продукції, 

але і зменшенням середньої кількості 

працівників у промисловості (на 11,2% у 

2015 р. порівняно з 2014 р.).  

З урахуванням того, що у 23 облас-

тях України у 2015 р. спостерігалося 

зменшення середньої кількості працівни-

ків промисловості, у 6 − зменшення обся-

гу необоротних активів, а також того, що 

у зростанні обсягу реалізованої промис-

лової продукції суттєвий вплив мав ціно-

вий чинник (що і відобразилось на зна-

ченні показників продуктивності праці та 

фондовіддачі), доцільним є вдосконален-

ня організаційно-економічних механізмів 

стимулювання розвитку промисловості 

всіх регіонів шляхом підвищення інвес-

тиційної привабливості промислово сек-

тору економіки, створення умов для ви-

рішення проблем кваліфікованості пра-

цівників, матеріальної мотивації праців-

ників, а також модернізації виробничих 

ресурсів. 

Підвищенню кваліфікованості пра-

цівників, а отже, потенційному зростан-

ню обсягу високотехнологічної продук-

ції, а отже, заробітної плати працівників 

                                                           
1
 Авторські розрахунки на основі даних 

Центрального статистичного управління Польщі 

[11]. 

промисловості сприятиме cтворення та 

організація діяльності навчально-

науково-виробничих центрів галузевого і 

регіонального спрямування (ННВЦГС). 

Мета функціонування таких центрів – 

підвищення рівня кваліфікації працівни-

ків та інноваційної складової технологіч-

ного розвитку галузей і регіональних 

економік відповідно до потреб ринку. 

ННВЦГС можуть функціонувати на ма-

теріально-технічних базах виробничих 

підприємств і навчальних закладів за 

умови їх модернізації або відповідності 

потребам сучасного виробництва. На-

вчання має здійснюватися за програмами, 

розробленими внаслідок співпраці на-

уковців і практиків та відповідати страте-

гіям регіонального розвитку. Інтерес до 

функціонування ННВЦГС може виник-

нути у таких сторін: 

виробничі підприємства – для під-

вищення кваліфікації працівників з ме-

тою освоєння технологічних новинок й 

упровадження інновацій (нових видів та 

зразків продукції чи послуг), модернізації 

виробничих процесів, зростання продук-

тивності праці; 

навчальні заклади – для посилення 

практичної складової навчального проце-

су (якості виробничих практик); 

наукові установи – для посилення 

інформаційного та матеріально-

технічного забезпечення наукових розро-

бок, винаходів та інновацій і їх випробу-

вань й упроваджень; 

обласні державні адміністрації – 

для забезпечення соціально-економіч-

ного розвитку регіонів. 

Для експертної участі у функціону-

ванні центрів можуть залучатися зарубі-

жні практики і науковці, а для нала-

годження зовнішніх і внутрішніх 

зав’язків – обласні державні адміністра-

ції. Джерела фінансування ННВЦГС: 

центральні та місцеві бюджети, кошти 

навчальних і виробничих підприємств та 
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об’єднань, надходження від реалізації 

винаходів, розробок і послуг та ін. 

Модернізації виробничих ресурсів, 

а також реальному зростанню промисло-

вої продукції сприятиме створення та 

організація діяльності державно-

приватних підприємств у секторі пере-

робної промисловості (ПДПП), що здійс-

нюватимуть виробництво найбільш пов-

ного циклу, з використанням вітчизняної 

сировини і матеріалів. 
Метою створення ПДПП є віднов-

лення підприємницької та інвестиційної 
активності у виробництвах, що мають 
високою додану вартість. Започатковува-
ти діяльність ПДПП можна у тих проми-
слових виробництвах, які можуть базува-
тися на вітчизняній сировині або ж є 
найбільш необхідні умови для їх функці-
онування. Зокрема, йдеться про такі сек-
тори переробної промисловості (за 
КВЕД), як: виготовлення виробів із дере-
вини, виробництво паперу та поліграфіч-
на діяльність; текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів; виробництво 
хімічних речовин і хімічної продукції; 
машинобудування, крім ремонту та мон-
тажу машин і устаткування. Найбільш 
необхідними потребами для функціону-
вання названих виробництв є сучасне 
матеріально-технічне забезпечення, ква-
ліфіковані працівники і фінансові ресур-
си. Для фінансового забезпечення потреб 
функціонування ПДПП і стимулювання 
вітчизняного промислового виробництва 
пропонується підвищити ставки вивізно-
го (експортного) мита, податку на прибу-
ток на операції з експорту сировини. 
Акумульовані за переліченими інструме-
нтами кошти можуть направлятися на 
підготовку і перепідготовку працівників, 
зайнятих у промисловості, виробництво 
або придбання матеріально-технічного 
забезпечення, заготівельну діяльність. 

Підвищення кваліфікованості пра-
цівників та модернізації виробничих ре-
сурсів сприятиме імпортозаміщенню ви-

робничих ресурсів, технологій виробниц-
тва, готової продукції та реалізації екс-
портного потенціалу промисловості.  

Ключовим завданням у промисло-
вій політиці держави має стати створення 
умов для задоволення внутрішнього по-
питу на промислову продукцію. Цьому 
сприятиме створення або вдосконалення 
функціонування заготівельної діяльності 
та державних замовлень і закупівель. 
Заготівельна діяльність, а також система 
державних замовлень може стати стиму-
лом для виробництва сировинних ресур-
сів для функціонування м'ясо-молочної 
та текстильної промисловості, зокрема, 
відновлення функціонування льонарства 
і вівчарства. 

Таким чином, перспективними на-
прямами подальших досліджень є пошук 
організаційно-економічних механізмів 
підвищення рівня продуктивністю праці 
та фондовіддачі у промисловості, зокре-
ма щодо зростання кваліфікації праців-
ників та посилення їх мотивації, а також 
здійснення модернізації виробничих ре-
сурсів (основного капіталу). 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ 

Осуществлена интегральная оценка ресурсной эффективности промышленности 

регионов Украины, сформулированы аналитические выводы, межрегиональные срав-

нения и предложения по повышению ресурсной эффективности промышленности 

Украины. 
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ность, интегральный индекс, объем реализованной промышленной продукции. 
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INTEGRAL ASSESSMENT OF RESOURCE EFFICIENCY  

OF INDUSTRY OF UKRAINE’S REGIONS 

Resource efficiency of industry is characterized by two key indicators: capital produc-

tivity and labor productivity. The first one reflects the management efficiency of fixed assets, 
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and the second one - human resources. Capital productivity of Ukraine’s regions industry is 

calculated as the ratio of volume of industrial products sold to the value of fixed assets and 

labor productivity – as the ratio of volume of industrial products sold to the average number 

of workers employed in industry. 

By integrating of the indices of the capital productivity and labor productivity the indus-

try resource efficiency indices have been calculated, and on its basis the grouping of 

Ukraine’s regions has been made. Under certain graduation in 2015 the half of Ukraine’s re-

gions (12) was characterized by the average resource efficiency of industry. A high level of 

resource efficiency was characteristic of  industry of three areas (Poltava,  Cherkassy, and 

Sumy). Low level of resource efficiency was characteristic of industrial sectors of the rest 9 

regions. 

The analysis of the capital productivity and labor productivity revealed that in 2015 

there was a decrease of the average number of industry workers in all regions of Ukraine ex-

cept Rivne, and in six regions – decrease of the fixed assets. The proposed directions of in-

creasing the resource efficiency of Ukraine’s regions are creation and organization of activi-

ties of educational, scientific and production centers of industry and regional areas, public-

private enterprises in manufacturing and improving the functioning of state procurement. 

Keywords: capital productivity, labor productivity, resource efficiency, integral index, 

volume of industrial products sold. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПОПИТУ 
Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи ІЕП НАН України  

«Розвиток публічно-приватного партнерства у процесі модернізації вугільної  

промисловості та теплової енергетики» (номер держреєстрації 0115U001638) 

 

Розглянуто принцип досягнення економічної рівноваги в ринкових умовах госпо-

дарювання. Досліджено вплив політики фіксованих цін на вітчизняний внутрішній ри-

нок вугілля. Виявлено, що нестабільність попиту призводить до виникнення таких не-

гативних явищ, як дефіцит та профіцит вугільної продукції. Визначено тенденції сучас-

ного розвитку внутрішнього ринку вугілля в Україні. Запропоновано модель синдикату, 

до складу якого увійдуть уповноважені представники ДТЕК і керівники державних ву-

гледобувних підприємств.  

Ключові слова: вугледобувне підприємство, енергогенеруюча компанія, збутова 

діяльність, попит, пропозиція, вугільна продукція, нестабільність попиту, синдикат. 

 

У сучасних економічних умовах  

різке коливання попиту на вугільну про-

дукцію негативно позначається на ефек-

тивності експлуатації підприємств вугі-

льної промисловості та сектору теплової 

енергетики. За відсутності у країні на-

лежних ринкових інституцій проблема 

нестабільності попиту може бути вирі-

шена при регулюванні режиму збутової 

та виробничої діяльності вітчизняних 

вугледобувних підприємств. 

Як показують дослідження, на дія-

льність вугледобувних підприємств 

впливає ряд фінансово-економічних чин-

ників, таких як: заборгованість за реалі-

зовану вугільну продукцію; зміна конт-

рактних взаємовідносин між партнерами; 

обмеження фінансових ресурсів; нестабі-

льність попиту на вугілля (профіцит або 

дефіцит). 

Вітчизняній вугільній галузі прита-

манні специфічні особливості організації 

процесів збутової діяльності. За даними 

Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України, обсяг готової 

вугільної продукції державних вугледо-

бувних підприємств скоротився за 2006-

2015 рр. на 52,7%, товарної – на 52,5, 

реалізованої вугільної продукції – на 

58,4%.  
Засвідчено тенденцію нерівномір-

ного розвитку процесів споживання та 
видобутку вугілля в Україні. Так, обсяги 
споживання вугілля скоротилися за 2007-
2015 рр. з 71 до 45,3 млн т – на 36,2%, а 
видобутку вугілля – з 58,9 до 29,9 млн т, 

ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА ФІНАНСОВО- 

ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ 
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або на 49,2%. У структурі споживання 
енергетичних матеріалів частка вугілля 
зросла за 2007-2015 рр. з 25,2 до 30,9% 
[1, с. 98; 2, с. 258]. 

Характерною є «неузгодженість си-
стем планування обсягів товарної вугіль-
ної продукції на рівні держави та окре-
мих підприємств через неврахування мо-
жливостей тіньового ринку вугілля» [3, 
с. 383]. Обсяг нелегального вуглевидобу-
тку оцінюється в 6-7 млн т на рік при 
загальному профіциті вітчизняного ву-
гілля понад 5,5 млн т [4, с. 30]. 

На думку вчених, «проблемы со 
сбытом угля отечественного происхож-
дения могут стать хроническими» [5, 
с. 10]. Специфікою сучасного стану вугі-
льної галузі є тенденція розвитку вугіль-
ного імпорту. Так, за даними Державної 
фіскальної служби України, загальний 
обсяг імпорту вугільної продукції стано-
вив у 2016 р. 15,6 млн т на суму 1,5 млрд 
дол. США. Із Російської Федерації в 
Україну імпортовано вугільної продукції 
на суму 906,2 млн дол., із США – 212,1, з 
Канади – 94,3 млн дол. [6]. 

Для вирішення вищезазначених 
проблем, згідно з Енергетичною стратегі-
єю України на період до 2035 року, необ-
хідно «лібералізувати ринок вугільної 
продукції, механізми збуту ї цінотворен-
ня» [7], із запровадженням механізмів 
управління попитом, зокрема, механізму 
«енергетичних послуг» як альтернативи 
новому виробництву енергії, що відпові-
дає зобов’язанням України в рамках при-
єднання до Договору про заснування 
Енергетичного Співтовариства [8]. 

З метою підвищення ефективності 
організації збутової діяльності вугледо-
бувних підприємств доцільним є враху-
вання особливостей їх функціонування в 
умовах нестабільності попиту на вугіль-
ну продукцію та сучасних тенденцій роз-
витку інституціонального середовища. 

На основі аналізу наукових публі-
кацій узагальнено основні положення 
вчених і фахівців: 

сутність і зміст дефіциту та надли-
шку попиту на продукцію, фактори впли-
ву на ринковий попит [9]; 

перспективи розвитку енергетики в 
Україні на основі прогнозування [10]; 

комплекс проблем, пов’язаних з 
удосконаленням організаційно-економіч-
ного механізму управління потоками то-
варної вугільної продукції, та визначено 
шляхи їх вирішення [3, с. 389]; 

ринкові умови функціонування ву-
гільних шахт та організаційно-економіч-
ний механізм управління ресурсним по-
тенціалом шахт в умовах нестійкого по-
питу на вугілля [11, с. 137]; 

запропоновано, що «лібералізація 
національного вугільного ринку має від-
буватися шляхом переходу до укладання 
прямих контрактів між виробниками і 
споживачами вугільної продукції та 
впровадження біржової (аукціонної) тор-
гівлі вугіллям» [12, с. 39]; 

проблеми управління вугледобув-
ними підприємствами та напрями їх тра-
нсформації до бездотаційного функціо-
нування [13, с. 139]; 

аналіз сучасного стану розвитку ву-
гільних шахт та економічних проблем 
забезпечення їх стійкого функціонування 
[14, с. 109]; 

обґрунтовано, що співвідношення 
підприємств державного сектору вугіль-
ної промисловості та їх контрагентів – 
енергогенеруючих компаній і металур-
гійних корпорацій – доцільно організову-
вати згідно з принципами економічних 
мереж [15, с. 97]. 

Таким чином, у результаті аналізу й 
узагальнення літературних джерел вияв-
лено вагомий внесок науковців і практи-
ків в обрану багатопланову і складну на-
укову проблему. Доцільним є здійснення 
подальших наукових досліджень у на-
прямі вдосконалення організації збутової 
діяльності вугледобувних підприємств в 
умовах нестабільності попиту, що визна-
чило вибір теми даного дослідження та 
його цільову спрямованість. 
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Метою статті є розробка пропози-

цій щодо вдосконалення організації збу-

тової діяльності вітчизняних вугледобув-

них підприємств в умовах нестабільності 

попиту. 

У сучасних економічних умовах 

попит на продукцію є одним із ключових 

чинників, що впливає на господарську 

діяльність підприємств незалежно від 

напряму їх діяльності. Саме від попиту 

залежить обсяг реалізованої продукції, 

що безпосередньо позначається на еко-

номічних результатах діяльності підпри-

ємств. Зміни попиту призводять до різно-

го роду наслідків залежно від устрою 

економічної системи. В умовах ринкової 

економіки зміна попиту спричиняє екві-

валентну зміну пропозиції за рахунок 

коригування рівноважної ціни (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

де P – ціна вугілля; Q – обсяги вуглевидобутку; S – крива пропозиції; D – крива попиту; S` – крива, що 

характеризує зростання пропозиції; D` – крива, що характеризує зростання попиту; E – рівноважна ціна; 

E` – рівноважна ціна за умови зростання пропозиції; E`` – рівноважна ціна за умови зростання попиту; 

E``` – рівноважна ціна за умови зростання попиту та пропозиції 

 

Рис. 1. Принцип досягнення економічної рівноваги  

в ринкових умовах господарювання (складено авторами) 

 

 

Така закономірність обґрунтована 

прагненням підприємців випустити обсяг 

продукції, що дорівнюватиме потребам 

ринку. У разі його надлишку підприємці 

зазнають збитків, тоді як при нестачі  
 

(обсяг продукції є меншим за попит) − 

недоодержують прибуток. Ціна в даному 

випадку є індикатором, що характеризує 

доцільність переміщення (або залучення) 

капіталу між секторами економіки. Упе-

рше таку позицію визначено А. Смітом 

як принцип «невидимої руки» [16], який 

становить основу теорії ринку. 

Наведений механізм формування 

попиту та пропозиції може бути реалізо-

ваний в умовах ідеальної ринкової еко-

номіки. Однак практика показує, що еко-

номіка України віддалена від ідеальних 

ринкових умов господарювання
1
. Більше 

того, в окремих галузях мають місце від-

верті антиринкові інституції. Яскравим 

                                                           
1
 Економіка жодної з країн світу не відпо-

відає ідеальним ринковим умовам. Однак ступінь 

наближення до ідеальних ринкових умов (що 

характеризується кількістю прийнятих у державі 

ринкових інституцій) може мати різний вигляд. 
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прикладом є державний сектор вугільної 

галузі, де фіксована оптова ціна на вугіл-

ля унеможливлює досягнення ринкової 

рівноваги (відповідність попиту пропо-

зиції), що спричиняє виникнення дефіци-

ту (на складах ТЕС) або профіциту (на 

складах шахт) палива (рис. 2).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
де Ef – фіксована ціна на вугілля; D`` – крива, що характеризує зниження попиту; d – обсяг дефіциту;  

p – обсяг профіциту.  

 

Рис. 2. Вплив політики фіксованих цін на внутрішній ринок вугілля  

складено авторами) 
 

Виходячи з того, що частка держав-

ного сектору становить лише 17% на 

внутрішньому ринку вугілля, його вплив 

на загальну кон’юнктуру є мінімальним. 

Однак з огляду на те, що у короткостро-

ковому періоді еластичність пропозиції 

(особливо в частині підвищення) на віт-

чизняне вугілля є низькою, державний 

сектор відіграє ключову роль в умовах 

дефіциту палива. 

Низька еластичність пропозиції на 

вітчизняне вугілля пояснюється такими 

чинниками:  

приватні вугледобувні підприємст-

ва працюють на межі виробничих потуж-

ностей, що унеможливлює суттєве збі-

льшення обсягу вуглевидобутку;  

державні шахти не мають власного 

ресурсу для нарощування обсягу вироб-

ництва, тоді як державну фінансову під-

тримку спрямовано лише на підтримку 

сталого рівня вуглевидобутку; 

зниженням обсягу вуглевидобутку 

(як на приватних, так і на державних ша-

хтах), що призводить до збільшення пи-

томих витрат виробництва. 

Отже, виходячи з аналізу механізму 

формування попиту та пропозиції на вну-

трішньому ринку вугілля в Україні, мож-

на дійти висновку, що нестабільність 

попиту призводить до виникнення таких 

негативних явищ, як дефіцит і профіцит 

вугільної продукції.  

«Профицит угля на уровне пред-

приятия (микроэкономика) – это нереа-

лизованная на конец календарного пери-

ода угольная продукция, а в макроэконо-

мическом плане – стойкое превышение 

предложения угольной продукции над ее 

спросом» [5, с. 10-11]. 

Дефіцит вугілля на внутрішньому 

ринку загрожує виробничій діяльності 

вітчизняних ТЕС, оскільки обмежується 

обсяг навантаження на енергоблоки. 

Профіцит вугілля, в першу чергу, позна-

чається на економічній ефективності вуг-

левидобутку, що обумовлено зниженням 

доходу від реалізованої продукції.  
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Внутрішній ринок вугілля України 
складається з трьох сегментів, що орієн-
товані на певні типи споживачів, а саме: 
коксівне вугілля (марки К, Ж) викорис-
товується металургійними підприємства-
ми; антрацитове вугілля (марки А, Т) – 
для ТЕС, що працюють на високореак-
ційному паливі; газове вугілля (марки Г, 
ДГ) використовується ТЕС, що працю-
ють на низькореакційному паливі. Сег-
мент ринку (внутрішнього) коксівного 
вугілля не є самодостатнім, оскільки віт-
чизняні вугледобувні підприємства лише 
на 36% забезпечують потреби ринку. Ре-
шта припадає на імпорт з Росії (23%), 
Польщі (22%), Китаю (14%) та інших 
країн (5%) [17]. Більш критичною (з точ-
ки зору внутрішнього забезпечення) є 
ситуація на ринку антрацитового вугілля, 
оскільки офіційно 100% даного продукту 
імпортується до нашої країни. Однак сут-
тєва частка «імпорту» (близько 20%) на-
дходить із території Донбасу, непідконт-
рольній Україні. Це ускладнює ситуацію 
з визначенням частки внутрішнього ви-
робництва.  

Узагальнення досвіду функціону-
вання ринків коксівного та антрацитово-
го вугілля в Україні можна свідчить, що 
обидва сегменти орієнтовані переважно 
на експорт. У зв’язку з цим нестабіль-
ність внутрішнього попиту на вугілля 
коксівних та антрацитових марок позна-
читься на кон’юнктурі міжнародного 
ринку. Однак у глобальному масштабі 
(світовому) ефект від зміни внутрішнього 
попиту буде мізерним. Тобто ціна на ву-
гілля (за інших рівних умов) залишиться 
більш-менш стабільною.  

Відмінною є ситуація на внутріш-
ньому ринку вугілля газових марок, оскі-
льки на сьогоднішній день за рахунок 
власного вуглевидобутку повною мірою 
забезпечуються внутрішні потреби еко-
номіки. Поточна кон’юнктура ринку по-
зитивним чином позначається на рента-
бельності сектору теплової енергетики 
(що є основним споживачем вугілля мар-

ки Г), адже фактична оптова ціна (фіксо-
вана) на вітчизняне вугілля є в середньо-
му на 20% вищою за імпортну (включно з 
доставкою). Виняток становлять приватні 
вугледобувні підприємства, що не підпа-
дають під політику фіксованих цін. Од-
нак більшість із них входять до складу 
вертикально інтегрованої компанії ДТЕК, 
у рамках якої виконують функцію поста-
чальника сировини для власних ТЕС. За 
таких умов вугілля з даних шахт не по-
трапляє на ринок.  

На сьогоднішній день близько 80% 
вітчизняного вугілля газових марок ви-
користовується на ТЕС, що належать 
ДТЕК. До недавнього часу електростан-
ції повною мірою забезпечувалися влас-
ним паливом, видобутим на підприємст-
вах ДТЕК «Павлоградвугілля» та ДТЕК 
«Добропіллявугілля» (рис. 3). Однак у 
IV кварталі 2016 р. з огляду на зростаю-
чий обсяг енергогенерації, ТЕС ДТЕК 
збільшили обсяги споживання вугілля 
марки Г, що призвело до скорочення за-
пасів вугілля на складах. Для вирішення 
проблем дефіциту у жовтні-листопаді 
2016 р. ДТЕК імпортовано 175 тис т ву-
гілля з Польщі [18, с. 50]. 

Прецедент зі скороченням обсягу 
вугілля газових марок на складах ТЕС 
ДТЕК слід розцінювати як передбачуване 
явище, оскільки Енергетичною стратегі-
єю України на період до 2035 р. [7] за-
плановано збільшення обсягів енергоге-
нерації на 45% (від фактичних показни-
ків 2015 р.), де на сектор теплової енерге-
тики припадає 24%. За попередніми оці-
нками, на ТЕС, що працюють на високо-
реакційному паливі (вугілля газових ма-
рок), припадатиме близько 19% підви-
щення виробництва. Однак наведені по-
казники не можуть достатньою мірою 
охарактеризувати майбутній попит на 
вугілля, оскільки, крім встановленого 
обсягу енергогенерації, на рівень спожи-
вання вугілля впливає фактор розподі-
лення навантаження між ТЕС. 



–––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості  Economy of Industry ––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

70 ISSN 1562-109X Econ. promisl. 

        2017, № 1 (77) 

 

 

 
 

Рис. 3. Динаміка забезпечення ТЕС ДТЕК вугіллям газових марок  

(складено за джерелами [7; 8; 17]) 
 

 

Кожна ТЕС є унікальною виробни-

чою системою, функціонування якої 

обумовлене рядом технологічних чинни-

ків, що безпосередньо позначаються на 

обсягах енергогенерації та споживанні 

палива. Так, витрати вугілля на виробни-

цтво одиниці електроенергії можуть ва-

ріюватися залежно від технологічного 

стану ТЕС. Показовою в даному випадку 

є функція залежності витрат умовного 

палива від обсягів виробництва електро-

енергії (рис. 4). Під умовним паливом 

слід розуміти одиницю палива, теплота 

згоряння 1 кг якого дорівнює 23,3 МДж. 

 

 
 

Рис. 4. Функція залежності витрат умовного палива 

від виробництва електроенергії на Ладижинській ТЕС (складено авторами) 
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Наведену на рис. 4 функцію скла-

дено на основі вибіркових даних щодо 

виробництва електроенергії та витрат 

умовного палива за 2005-2015 рр. Функ-

ція має вид експоненційної залежності з 

високим коефіцієнтом детермінації (R
2
), 

що свідчить про її високу достовірність. 

Рівняння тренду математично описує 

залежність.  

При заданій функції залежності ви-

трат умовного палива від виробництва 

електроенергії для всіх ТЕС можна дос-

лідити ефект (що полягає у визначенні 

обсягу витрат умовного палива) від роз-

поділення навантаження між електро-

станціями. Використання даного інстру-

ментарію є доцільним в умовах оптимі-

зації виробничого процесу, тобто в ре-

зультаті виявлення комбінації розподі-

лення навантаження, сукупні витрати 

палива при якій будуть найменшими. 

Вплив розподілення навантаження між 

ТЕС на зміну загальних витрат палива 

визначено як фактор оптимізації. 

З огляду на те, що фактор оптиміза-

ції позначається на загальних витратах 

палива, його вплив на попит є очевид-

ним. Це підтверджується результатами 

проведеного аналізу (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Діапазон витрат вугілля при заданому рівні навантаження ТЕС 

 «ДТЕК Західенерго» (складено авторами) 

 

За основу аналізу прийнято ретро-

спективні дані щодо виробництва елект-

роенергії ТЕС «ДТЕК Західенерго». Ал-

горитм аналізу включає такі етапи: 

1. Розробка функції залежності ви-

трат умовного палива від виробництва 

електроенергії за кожною ТЕС на основі 

вибіркових відповідних даних за 2005-

2015 рр. 

2. Складання рівняння тренду, що 

характеризує залежність. 

3. Пошук верхнього та нижнього 

рівнів попиту на вугілля шляхом викори-

стання функції Microsoft Excel «Пошук 

рішення», де рівняння тренду є умовою 

пошуку: 
 

 

 

 

(1) 
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(2) 

Обмеження
1
: 

 

 

 

(3) 

 

 

4. Переведення умовного палива у 

вугільний еквівалент (С): 
 

 

(4) 

 

де F – умовне паливо, т; 

kc – поправочний коефіцієнт (для До-

нецького вугільного басейну складає 

0,876, для Львівсько-Волинського – 0,764). 

Отже, за результатами аналізу вста-

новлено, що у 2005-2015 рр. фактичні 

показники попиту на вугілля з боку 

«ДТЕК Західенерго» перебували у ме-

жах, близьких до нижнього рівня. Це сві-

дчить про високий вплив фактору опти-

мізації, показником якого доцільно вико-

ристовувати коефіцієнт оптимізації (ko), 

що розраховується за формулою 
 

 

 

(5) 

 

де Cdmax – нижній рівень попиту; 

Cdmin – верхній рівень попиту; 

Cdf  – фактичний рівень попиту. 

Умовою зниження попиту на вугіл-

ля є ko→ 1. 

Протягом аналізованого періоду 

значення фактору оптимізації варіюва-

лось у межах 0,82-0,97, що свідчить про 

успішну (з економічної точки зору) орга-

нізацію виробництва «ДТЕК Західенер-

го». 

Традиційним вважається, що попит 

на сировину (паливо) найбільшою мірою 

залежить від обсягу виробництва основ-

                                                           
1
 За обмеження взято виробничі можливос-

ті ТЕС. 

ної продукції (електроенергії). Однак 

результати аналізу свідчать, що разом з 

обсягами виробництва на загальний об-

сяг попиту суттєво впливає фактор опти-

мізації виробничого процесу. Виходячи з 

цього стає доцільним у рамках прогнозу-

вання попиту на вугільну продукцію 

спиратися не лише на запланований об-

сяг енергогенерації, але і враховувати 

фактор оптимізації, тобто визначити діа-

пазон, у рамках якого може коливатися 

попит. 

З метою встановлення майбутньої 

кон’юнктури ринку виконано прогноз 

попиту на паливо з боку ТЕС ДТЕК (За-

порізької, Добротворської, Ладижинсь-

кої, Бурштинської, Курахівської), якими 

на даний час споживається близько 50% 

вітчизняного вугілля газових марок. За 

основу прогнозу взято дані щодо підви-

щення обсягу енергогенерації сектором 

теплової енергетики, викладені в Енерге-

тичній стратегії України до 2035 р. [7], та 

припущення, що частка ТЕС ДТЕК (де 

використовується вугілля газових марок) 

у подальшому складатиме 46% від зага-

льного виробництва (середній показник 

за останні 10 років). За результатами про-

гнозу (рис. 6) встановлено, що до 2020 р. 

попит на вугілля газових марок з боку 

ДТЕК зростатиме щорічно у межах 3-8,5 

млн т (залежно від сили фактору оптимі-

зації). З урахуванням того, що за останні 

10 років середній коефіцієнт оптимізації 

для ДТЕК становив 0,88, можна припус-

тити, що темпи зростання попиту склада-

тимуть 4,5 млн т на рік. За таких умов 

потужності ДТЕК «Павлоградвугілля» та 

ДТЕК «Добропіллявугілля» здатні забез-

печити потреби ТЕС лише до 2018 р. 

Нестачу власного палива на ТЕС 

ДТЕК може бути компенсовано за раху-

нок імпорту або поставок вугілля з  

державних підприємств. З економічної 

точки зору другий варіант є більш при-

вабливим, оскільки ціна на вітчизняне  
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Рис. 6. Прогноз попиту на вугілля газових марок з боку ТЕС ДТЕК 

(складено за джерелами [7; 8]) 

 
вугілля є нижчою

1
. Однак конкуренція за 

обмежений обсяг дешевого вугілля з бо-
ку великих вітчизняних споживачів, та-
ких як ДТЕК, Центренерго та Донбасене-
рго, може призвести до перегляду фіксо-
ваної оптової ціни вбік зростання. За та-
ких обставин кожній із конкуруючих у 
майбутньому сторін доцільно заручитися 
гарантованою підтримкою з боку держав-
ного сектору вугільної галузі, тобто заре-
зервувати на майбутнє канали постачан-
ня палива. Найкращі позиції в даному 
напрямі має компанія ДТЕК, оскільки 
вона одночасно є і виробником, і спожи-
вачем вугільної продукції. У зв’язку з 
цим ДТЕК може запропонувати держав-
ному сектору вугільної галузі спільну, 
взаємовигідну співпрацю у сфері збуту 
товарної вугільної продукції. 

                                                           
1
 У березні 2016 р. було визначено новий 

порядок формування оптової ціни на вітчизняне 

вугілля за індексом API2 плюс вартість умовної 

доставки до ТЕС. Однак до теперішнього часу 

дана формула працює лише в односторонньому 

порядку. Тобто, нова ціна закладається лише в 

тариф на електроенергію, в той час як оптова ціна 

на вугілля, яке видобуто на державних шахтах, 

залишилась незмінною. Такі обставини дають 

підстави до припущення, що в майбутньому за 

інших рівних умов ціна на вітчизняне вугілля 

залишиться нижчою за ціну імпорту.  

В умовах нестабільності попиту для 
державного сектору вугільної галузі важ-
ливим є збереження ринку збуту вугіль-
ної продукції, у той час як для ДТЕК 
пріоритетом є недопущення дефіциту 
палива на складах ТЕС. За результатами 
пронозу (див. рис. 6) встановлено, що в 
короткостроковій перспективі очікується 
зростання обсягу споживання вугільної 
продукції електростанціями ДТЕК. Тому 
на даному етапі ДТЕК слід здійснювати 
пошук додаткових каналів поставок па-
лива для ТЕС. У такій ситуації ДТЕК 
стає зацікавленою стороною у співпраці з 
державними вугледобувними підприємс-
твами. Однак Енергетичну стратегію 
України до 2035 р. [7] (де міститься да-
ний прогноз) може бути змінено або не 
реалізовано взагалі. Наслідком цього мо-
же стати зменшення попиту на вугілля, 
що призведе до його профіциту на скла-
дах вугледобувних підприємств. За таких 
умов державний сектор вугільної галузі 
стає зацікавленим у співпраці з ДТЕК. 

Виходячи з того, що наразі немож-
ливо достовірно передбачити зміни по-
питу на вугільну продукцію, актуальним 
постає питання щодо формування органі-
заційно-економічного механізму, спря-
мованого на мінімізацію ризику (пов’яза-
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ного з нестабільністю попиту) для обох 
сторін (ДТЕК і державного сектору вугі-
льної галузі). Таким механізмом може 
стати синдикат, до складу якого увійдуть 
уповноважені представники ДТЕК і ке-
рівники державних вугледобувних під-
приємств.  

Актуальність даної проблеми під-
тверджується науковими розробками ря-
ду вчених. Так, на думку науковців, «ос-
новними причинами об’єднання підпри-
ємств у паливно-енергетичному компле-
ксі є прагнення одержати і посилити си-
нергетичний ефект, який виникає в ре-
зультаті скорочення витрат у вертикаль-
ному ланцюзі виробництва продукції та 
проведення кількома компаніями узго-
дженої економічної політики» [19, с. 
148]. 

Як зазначають вчені Інституту еко-
номіки промисловості НАН України, 
«для підвищення ефективності господа-
рювання у вугільній промисловості Укра-
їни доцільно запропонувати інститути 
самоврядування відносин між вугільними 
й енергетиками (металургами) за формою 
економічних мереж із «майданчиками» 
з’ясування інтересів» [15, с. 99]. 

Головною метою діяльності синди-
кату може бути підтримка безперервної 
експлуатації ТЕС ДТЕК (за рахунок пос-
тавки необхідного обсягу палива) та за-
безпечення каналів збуту вугільної про-
дукції для державних шахт.  

У загальному сенсі синдикат являє 
собою об’єднання виробничо й організа-
ційно незалежних підприємств окремої 
галузі з метою організації та реалізації 
спільної збутової діяльності. Частка до-
ходу кожного з учасників обумовлюється 
квотами на виробництво продукції, ви-
значеними спільним рішенням учасників 
синдикату. У «класичному»

1
 вигляді дія-

льність синдикату спрямована на утри-
мання певного рівня ринкових цін і роз-
поділення доходу між його учасниками 

                                                           
1
 Під «класичним» мається на увазі загаль-

ноприйнятий принцип функціонування синдика-

ту. 

Однак така форма синдикату є сумнів-
ною з точки зору антимонопольного за-
конодавства. 

Ключовою ідеєю запропонованої 
форми синдикату є те, що кожен з учас-
ників приймає на себе зобов’язання з ви-
добутку певного обсягу вугілля. Квоти 
між учасниками розподіляються з огляду 
на два основних чинники: загальні по-
треби синдикату у вугіллі (що регламен-
тується попитом на паливо з боку ТЕС) 
та мінімізація виробничих витрат. Видо-
буте на державних підприємствах та ша-
хтах ДТЕК вугілля є власністю синдика-
ту, для якого пріоритетним каналом збу-
ту вугільної продукції є ТЕС ДТЕК. 

Особливістю даної форми синдика-
ту є те, що його діяльність спрямована на 
забезпечення стабільної пропозиції для 
окремого сегменту ринку (ТЕС ДТЕК). 
Тобто, на відміну від «класичної» форми, 
діяльність синдикату не передбачає сут-
тєвого впливу на кон’юнктуру ринку, 
оскільки велика частка (або весь обсяг) 
видобутого вугілля споживатиметься 
безпосередньо учасником синдикату. На 
ринок потраплятиме лише надлишок, не 
спожитий підприємствами ДТЕК (якщо 
він матиме місце). Однак також можна 
припустити, що надлишок акумулювати-
меться на складах ТЕС. 

Слід зауважити, що певні зміни на 
внутрішньому ринку вугілля відбувати-
муться не в результаті цілеспрямованої 
політики синдикату (маніпулювання 
пропозицією з метою утримання певного 
рівня цін), а стануть результатом його 
діяльності (зміна пропозиції внаслідок 
перерозподілу ресурсної бази). У зв’язку 
з цим дана форма синдикату не супере-
читиме принципам антимонопольної по-
літики.  

Висновки. Проаналізовано механізм 
формування попиту та пропозиції на  
внутрішньому ринку вугілля в Україні. 
Встановлено, що різке коливання попиту 
на вугілля загрожує стабільному функці-
онуванню паливно-енергетичного ком-
плексу країни в цілому, тобто призводить 
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до виникнення таких негативних явищ, 
як дефіцит і профіцит. На основі аналізу 
сучасного стану вітчизняного внутріш-
нього ринку вугілля визначено існуючі 
проблеми та тенденції його подальшого 
розвитку. 

Для виявлення діапазону, у якому 
можуть перебувати фактичні показники 
попиту за умови певного обсягу енерго-
генерації, виконано аналіз, який включає 
такі етапи: розробка функції залежності 
витрат умовного палива від виробництва 
електроенергії за кожною ТЕС «ДТЕК 
Західенерго»; складання рівняння тренду, 
що характеризує залежність; пошук верх-
нього та нижнього рівнів попиту на ву-
гілля шляхом використання функції Mi-
crosoft Excel «Пошук рівняння»; приве-
дення обмежень; переведення умовного 
палива у вугільний еквівалент. Згідно з 
результатами аналізу, на загальний обсяг 
попиту на вугільну продукцію впливає не 
лише обсяг виробництва, але і фактор 
оптимізації виробничого процесу. 

Доведено, що негативні наслідки, 
спричинені нестабільністю попиту на 
вугільну продукцію, можна подолати за 
рахунок об’єднання у синдикат великих 
вертикально інтегрованих компаній (які 
одночасно є виробниками та споживача-
ми вугільної продукції) та окремих дер-
жавних вугледобувних підприємств.  

У рамках державно-приватного 
партнерства синдикату передається фун-
кція управління збутовою діяльністю. До 
основних завдань синдикату можна від-
нести: визначення необхідного обсягу 
видобутку вугілля; забезпечення органі-
зації процесів збутової діяльності; фор-
мування цін на вугілля та економічної 
політики роботи вугледобувних підпри-
ємств.  

Отже, утворення синдикату обумо-
влене: необхідністю своєчасного реагу-
вання на зміни попиту на вугільну про-
дукцію; організацією безперервних пос-
тавок палива на ТЕС; забезпеченням га-
рантованих каналів збуту продукції для 

державних вугледобувних підприємств; 
розподілом ризиків. 

Запропоновано, щоб розподіл дохо-
ду між учасниками синдикату здійсню-
вався відповідно до договору про спільну 
діяльність. Згідно із ст. 1130 глави 77 
Цивільного кодексу України за догово-
ром про спільну діяльність сторони (уча-
сники) зобов’язуються спільно діяти без 
створення юридичної особи для досяг-
нення певної мети. У даному випадку (на 
прикладі синдикату) − без об’єднання 
вкладів учасників з метою організації 
збутової діяльності. 

На законодавчому рівні доцільним є 
внесення таких змін і доповнень до ст. 
120 «Організаційно-правові форми об’єд-
нань підприємств» Господарського коде-
ксу України:  

синдикат – організаційна форма іс-
нування різновиду картельної угоди, де 
передбачено реалізацію продукції, вироб-
леної учасниками об'єднання, через ство-
рення спільного збутового органу або 
збутової мережі одного з учасників син-
дикату. Така форма об'єднання характер-
на для підприємств, що виробляють од-
норідну продукцію. 

Для забезпечення ефективної діяль-
ності вугільного синдикату в умовах віт-
чизняного паливно-енергетичного ком-
плексу Міністерству енергетики та вугі-
льної промисловості України необхідно 
внести доповнення до проектів: 

Закону України «Про ринок вугіль-
ної продукції»; 

Енергетичної стратегії до 2035 року 
«Безпека, енергоефективність, конкурен-
тоспроможність»; 

Концепції Державної цільової еко-
номічної програми реформування вугіль-
ної промисловості на період до 2020 ро-
ку. 

У подальших наукових досліджен-
нях планується дослідити нормативно-
правове забезпечення діяльності госпо-
дарських об’єднань на прикладі синдика-
ту, визначити комплекс функцій і завдань 
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його діяльності, а також складові ефекту 
від його створення.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ  

НЕСТАБИЛЬНОСТИ СПРОСА 

 

Рассмотрен принцип достижения экономического равновесия в рыночных усло-

виях хозяйствования. Исследовано влияние политики фиксированных цен на отече-

ственный внутренний рынок угля. Выявлено, что нестабильность спроса приводит к 

возникновению таких негативных явлений, как дефицит и профицит угольной продук-

ции. Определены тенденции современного развития внутреннего рынка угля в Укра-

ине. Предложена модель синдиката, в состав которого войдут уполномоченные пред-

ставители ДТЭК и руководители государственных угледобывающих предприятий.  

Ключевые слова: угледобывающее предприятие, энергогенерирующая компания, 

сбытовая деятельность, спрос, предложение, угольная продукция, нестабильность 

спроса, синдикат. 
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IMPROVEMENT OF MARKETING ACTIVITY OF COAL MINING  

ENTERPRISES IN CONDITIONS OF INSTABILITY IN DEMAND 

 

In current economic conditions sharp fluctuation in demand for coal negatively affects 

the operational efficiency of the coal industry and thermal power. Given the lack of appropri-

ate market institutions in the country the problem of instability in demand can not be solved 

without adjusting modes of distribution and production of domestic coal mining companies. 

To increase the effectiveness of marketing activities of coal mining enterprises is con-

sidered as expedient especially taking into account their functioning in conditions of instabil-

ity in demand for coal having regard to the current trends in the institutional environment. 
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The proposals for the improvement of distribution of domestic coal enterprises in condi-

tions of instability in demand are developed in the article. For the purposes of the study the 

following methods are used: analysis, synthesis, generalization, statistical analysis. The study 

formation mechanism of supply and demand in the domestic coal market in Ukraine is ana-

lyzed. It is revealed that the instability in demand leads to such a negative phenomena as coal 

deficit and surplus. Based on the analysis of the current state of national domestic coal mar-

ket, its trends and existing problems its further development is identified. 

It is proved that the negative effects caused by sharp fluctuations in demand can be 

overcome through the syndication of large vertically integrated companies (which are both 

producers and consumers of coal) and individual state coal mining enterprises. The main ob-

jectives of the syndicate are as follows: determine the required amount of coal; ensure the 

processes of marketing activities; provide pricing policy for coal and operation of coal mines. 

The benefits of this partnership include: organization of uninterrupted supply of fuel to the 

power station; providing guaranteed sales channels for state coal mining enterprises. 

In further research it is proposed to examine regulatory support of business associations 

on the example of the syndicate, define a set of functions and tasks of its activities, and the 

effect of the components of its creation. 

Keywords: coal mining enterprises, energy company, marketing activity, demand, sup-

ply, coal production, instability in demand, syndicate. 
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МІЖНАРОДНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ  

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ 

 

Досліджено світові тенденції функціонування індустріальних парків та застосу-

вання податкових стимулів для їх розвитку. Проаналізовано стан індустріальних парків 

в Україні, а також законодавчі ініціативи щодо оподаткування їх діяльності. Наведено 

ключові етапи створення та перелік основних ознак, за якими та чи інша відокремлена 

цілісна земельна ділянка може стати індустріальним парком. 

Ключові слова: індустріальний парк, оподаткування, інвестиційна активність, по-

даткові інвестиційні стимули.  

 

Всеохоплююча зміна структури 

економіки, викликана масштабними гло-

балізаційними процесами, є ключовою 

особливістю сучасного світового розвит-

ку. Саме тому, з метою розвитку націо-

нальної економіки, постає потреба в до-

датковому залученні не лише вітчизня-

них, але і зарубіжних інвестицій. За да-

ними Національної асоціації банків Укра-

їни загалом за підсумками ІІІ кварталу 

2016 р. обсяг залучених інвестицій в 

Україну становив 2,5 млрд дол. США, що 

на 19% перевищує показник за аналогіч-

ний період минулого року [1]. Проте по-

зитивний темп зростання ще не говорить 

про економічні зрушення, адже в Україні 

сьогодні відчувається гострий «інвести-

ційний голод», який стримує розвиток 

економіки, підвищує рівень безробіття та 

еміграцію, консервує бідність населення. 

Прямі іноземні інвестиції на душу насе-

лення в Україні становлять менше 

1,4 тис. дол. / чол., тоді як у Польщі – 5,6, 

Чехії – 10,7, а в США – 17,4 тис. дол. [2]. 

Таку тенденцію можна пояснити рядом 

факторів, які перешкоджають довгостро-

ковим капіталовкладенням в українську 

економіку, зокрема:  

середня ринкова вартість кредитно-

го ресурсу становить більше 20% річних 

при нульовій інфляції; 

корупція; 

зарегульованість ринку; 

зависокий розмір зовнішнього бор-

гу країни; 

залежність від зовнішніх ринків ці-

ноутворення на імпортований товар; 

низький рівень довіри та конкурен-

ції у фінансовому секторі; 

неефективне виконання судових 

рішень, а також їх несправедливість, упе-

редженість і вибірковість тощо. 

З урахуванням вищезазначеного 

дана проблематика набуває актуальності 

не лише на науковому рівні, але і серед 

бізнес-спільноти, оскільки таки1 прояв 

поступового відновлення довіри потре-

бує подальшої підтримки з боку уряду 

шляхом прийняття конструктивних полі-

тичних рішень. 

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  

І ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ  

© С.І. Лекарь, 2017 
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Одним із таких рішень, яке підтри-
мує не лише влада, але і вітчизняні та 
іноземні інвестори, є створення на тери-
торії України індустріальних парків (ІП), 
які функціонуватимуть не лише де-юре, 
але і де-факто. Ключовою перевагою та-
кого комплексу над корумпованими спе-
ціальними (вільними) економічними зо-
нами є те, що система організаційно-
інформаційних механізмів стимулювання 
процесів їх створення та функціонування 
є більш досконалою та відповідає нормам 
Світової організації торгівлі, членом якої 
Україна є з травня 2008 р.  

Значний науковий внесок у дослі-
дження сутності та розвитку ІП в Україні 
зробили: О.І. Амоша О.Д. Кожушок, 
В.В. Радченко та ін. (описано орга-
нізаційне перетворення підприємств гру-
пи «Донецьксталь» на промисловий пар-
ковий комплекс) [3]; Л.Я. Беновська (до-
сліджено відмінності ІП від інших спе-
ціальних економічних зон) [4]; О.О. Єго-
рова (висвітлено проблеми стимулюван-
ня створення та функціонування ІП в 
Україні) [5]; О.Ю. Кузьменко (розглянуто 
алгоритм створення та функціонування 
ІП, а також наведено моделі управління 
ними) [6]; Л.Я. Малюта (розкрито актуа-
льність проблеми створення і організації 
діяльності ІП як інноваційної структури 
для забезпечення розвитку промислового 
виробництва та бізнесу) [7]; О.О. Молдо-
ван (вивчено проблеми створення та фу-
нкціонування ІП, а також доцільності їх 
запровадження в Україні) [8; 13]; 
А.П. Павлюк (узагальнено основні кон-
цептуальні засади створення ІП та про-
аналізовано інституційне забезпечення, 
перші результати і проблеми, що вини-
кають у процесі розвитку ІП) [9]; 
М.С. Пашкевич (вивчено умови функціо-
нування ІП у розрізі економічної, еколо-
гічної та соціальної складових розвитку 
території) [10]; В.В. Поєдинок

 
(проаналі-

зовано проблеми правового забезпечення 
функціонування ІП) [11]; Ю.В. Чиричен-
ко (на основі вивчення світового досвіду 
створення та функціонування ІП у Туре-

ччині, Польщі та Росії вивчено основні 
проблеми запровадження ІП в Україні ) 
[12] та ін. Однак з урахуванням нестабі-
льності економічної ситуації в Україні, а 
також підвищеного інтересу до сутності 
ІП та їх функціонування у вітчизняних 
реаліях дана проблематика потребує по-
дальших ґрунтовних досліджень. 

Метою статті є вивчення особливо-
стей функціонування ІП у світовій прак-
тиці, а також аналіз вітчизняних реалій та 
урядових ініціатив у межах досліджува-
ної проблематики. 

Індустріальні парки є юридично ві-
докремленими цілісними земельними 
ділянками, призначеними для розміщен-
ня промислового виробництва. На них 
досить часто (але не обов’язково) поши-
рюються спеціальні режими економічної 
діяльності, в окремих випадках – і особ-
ливий податковий режим, відмінний від 
загального [13]. Зростання їх кількості у 
світі сьогодні відбувається в геометрич-
ній прогресії. Така популярність обумов-
лена підвищенням інвестиційної актив-
ності в економіці, тому що суть функціо-
нування індустріальних парків полягає в 
залученні інвестицій, як правило, у ви-
робництво високотехнологічної продук-
ції. Завдяки впровадженню ІП держава 
отримує можливість «субсидіювати» ін-
вестиційну діяльність, знижуючи реальні 
витрати бізнесу, що створює інвестицій-
ний клімат, привабливий для іноземних 
інвесторів [6, c. 184].  

Осторонь таких тенденцій не зали-
шається й Україна. Підтвердженням да-
ної тези є, щонайменше, два факти. Пер-
ший − це те, що за даними Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України 
у спеціальному Реєстрі станом на 
01.11.2016 р. налічується 15 ІП. Майже 
всі парки, крім Мироцького, Вінницького 
та «Житомир-Схід», включено до реєстру 
ще у 2014 р., тоді як три названих – у 
травні, липні та жовтні 2016 р.  відповід-
но (табл. 1) [14]. Однак усі вони лише 
починають свою роботу і назвати їх пов-
ноцінними поки що неможливо. 
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Таблиця 1 
Перелік створених індустріальних парків в Україні 

1
 

Назва 
Розташу-

вання 

Дата вклю-
чення до 
реєстру 

Термін 
дії, роки 

Види економічної діяльності 

Долина 
Івано-
Франківська 

03.02.2014 р. 30 
Нафтопродукти 

Славута Хмельницька 07.02.2014 р. 50 

Виробництво фармацевтичних продуктів; готових 
металевих виробів, комп’ютерів, електронної та 
оптичної продукції, автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів; оброблення деревини та 
виготовлення виробів з деревини 

Рясне – 2 м. Львів 07.02.2014 р. 50 

Виробництво деревини та виробів з деревини; це-
люлозно-паперова промисловість, видавнича спра-
ва; електричне, електронне та оптичне устаткуван-
ня; гумові та пластмасові вироби 

Коростень 
Житомирсь-
ка 

01.04.2014 р. 30 
Високотехнологічні виробництва; збірка, комплек-
тація, поверхнева обробка виробів; легке машино-
будування; електротехнічна промисловість 

Централь-
ний 

Полтавська 01.04.2014 р. 50 
Машинобудування; фасування готової продукції; 
виробництво електроніки; продукція з використан-
ням нанотехнологій; підприємства сфери послуг 

Свема Сумська 06.06.2014 р. 30 
Хімічна промисловість; металообробна промисло-
вість; деревообробна промисловість; виробництво 
будівельних матеріалів; легка промисловість 

Соломоно-
ве 

Закарпатська 06.06.2014 р. 30 
Виробництво і комплектування легкових автомобі-
лів 

Перший 
українсь-
кий 

Київська 08.07.2014 р. 40 
Виробництво продукції харчової, фармацевтичної, 
деревообробної, меблевої, поліграфічної продукції; 
автомобілебудування та металообробка 

BIONIC 
HiLL 

м. Київ 01.09.2014 р. 39 

Виробництво будматеріалів; деревообробна, легка, 
харчова промисловість; альтернативна енергетика; 
матеріально-технічне постачання і збут; промисло-
вість засобів обчислювальної техніки; інформацій-
но-обчислювальне обслуговування; наука і наукове 
обслуговування; електротехнічна промисловість 

ІPark Одеська 01.09.2014 р. 49 
Транспортні послуги; зберігання й оформлення 
вантажів 

Кривбас 
Дніпропет-
ровська 

01.09.2014 р. 30 
Добувна і металургійна промисловість, машинобу-
дування 

Тростянець Сумська 14.10.2014 р. 30 
Виробництво цукру; переробка молока; виробниц-
тво борошно-мукомельної продукції; переробка 
курячих яєць 

Мироцьке Київська 30.05.2016 р. 30 

Складське господарство; купівля /продаж, надання 
в оренду нерухомого майна; консультування з пи-
тань комерційної діяльності й керування; виробни-
цтво передача, розподілення та торгівля електро-
енергією; організація будівництва 

Вінницький  м. Вінниця 15.07.2016 р. 30 
Виробництво, надання складських та адміністрати-
вних послуг 

Житомир-
Схід 

м. Житомир 27.10.2016 р. 40 
Тільки створюється 

 

 
1
 Складено за даними Реєстру індустріальних парків України, сайтів місцевих рад і реєстрів  

відкритих даних Мін’юсту. 
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В Україні ІП створено в середньому 
строком на 30-50 років. Що стосується їх 
адміністративно-територіальної прина-
лежності, то, на перший погляд, розта-
шування не має якоїсь чіткої логіки чи 
виваженості: ІП розташовані в 11 з 24 
областей України. Проте все частіше не 
лише інвестори, але і вітчизняні промис-
ловці «переносять» свої підприємства на 
захід або ближче до столиці. Дійсно, як 
видно з переліку, Донбасу, який раніше 
був найбільшою промисловою зоною 
країни, сьогодні навіть немає місця в 
цьому списку. Звісно, вплив збройного 
конфлікту на частині території Донецької 
та Луганської областей України, який 
розпочався з квітня 2014 р., також не по-
трібно відкидати, адже територія, на якій 
відбуваються воєнні дії, інвесторів не 
цікавить, а отже, думати про реінтегра-
цію ще зарано. 

Однак українські ІП мають лише 
юридичне закріплення, оскільки реальне 
їх функціонування залишається невизна-
ченим. Основними причинами такої си-
туації можуть бути: 

відсутність політичної волі керів-
ництва регіону для реалізації проекту; 

неможливість виділення (залучен-
ня) фінансування для здійснення почат-
кових інвестицій в інфраструктуру індус-
тріального парку, необхідну для залучен-
ня резидентів; 

недостатнє первинне опрацювання 
концепції створення та розвитку індуст-
ріального парку; 

недостатнє фінансування; 
відсутність необхідного уніфікова-

ного законодавства; 
загальний інформаційний вакуум 

тощо. 
Другим фактом є активізація нор-

мотворчої роботи зі створення ІП з ме-
тою формування необхідного правового 
поля для застосування даного організа-
ційно-економічного механізму, а саме: 

1. Закон України «Про індустріаль-
ні парки» від 21.06.2012 р. № 5018-VI; 

2. Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку 
прийняття рішення про включення індус-
тріального (промислового) парку до Ре-
єстру індустріальних (промислових) пар-
ків» від 16.01.2013 р. № 216; 

3. Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України «Про затвер-
дження форми Типового договору про 
створення та функціонування індуст-
ріального парку» від 15.04.2013 р. № 386; 

4. Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження переліку 
проектів із пріоритетних напрямів со-
ціально-економічного та культурного 
розвитку (національні проекти)» від 
08.12.2010 р. № 1256; 

5. Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про Порядок затвердження 
переліків устаткування, обладнання та 
комплектувальних виробів, матеріалів, 
що не виробляються в Україні, які не є 
підакцизними товарами, ввозяться на 
митну територію України ініціаторами 
створення індустріальних (промислових) 
парків – суб’єктами господарювання, 
управляючими компаніями таких парків 
для їх облаштування й учасниками індус-
тріальних (промислових) парків для  
провадження господарської діяльності  
у межах зазначених парків і які звіль-
няються від оподаткування митом» від 
19.06.2013 р. № 558. 

Разом з тим не менш важливим є 
ухвалення Верховною Радою України у 
першому читанні (04.10.2016 р.) законо-
проекту «Про внесення змін до розділу 
ХХ «Перехідні положення» Податкового 
кодексу України щодо розвитку вітчиз-
няного виробництва шляхом стимулю-
вання залучення інвестицій в реальний 
сектор економіки через індустріальні 
парки» від 25.04.2016 р. № 2554а-д [15]. 
Зауважимо, що Постановою Верховної 
Ради України прийнято рішення взяти 
згаданий законопроект за основу, до-
опрацювати його з урахуванням заува-
жень і пропозицій суб’єктів права зако-
нодавчої ініціативи та внести на розгляд 
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даного законодавчого органу державної 
влади у другому читанні [16]. 

Що стосується видів економічної 
діяльності, на які націлене створення ІП, 
то їх перелік є всеохоплюючим (див. 
табл. 1). Це пояснюється тим, що за роки 
незалежності частка промисловості у 
ВВП України скоротилася утричі – з 44 
до 14%, тоді як у країнах ЄС – за останні 
9 років майже не змінилася та залишила-
ся на рівні 19-20%. Аналіз структури 
промисловості України за видами еконо-
мічної діяльності за 2013-2015 рр. 

(табл. 2) лише підтверджує дану тезу. 
Разом з тим видно, що харчова, добувна 
галузі, металургія та машинобудування 
разом формують 55,4% загального обсягу 
промислової продукції. Постачання елек-
троенергії, газу та води складає 25,1%. Зі 
структури також видно, що на галузі, які 
виготовляють продукцію з нижчим сту-
пенем переробки – добувну, виробництво 
коксу та продуктів нафтопереробки, ме-
талургію та хімічну промисловість, при-
падає 33,7% від загального обсягу реалі-
зованої продукції. 

 
Таблиця 2 

Динаміка обсягів реалізованої промислової продукції за видами  
економічної діяльності у 2013-2015 рр., % у підсумку 

1
 

Види економічної діяльності 2013 2014 2015 

Промисловість 100,0 100,0 100,0 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 11,5 10,8 10,8 

Переробна промисловість 61,8 63,3 64,1 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 19,2 21,2 22,4 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів 0,7 0,8 1,0 

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна дія-
льність 2,7 3,1 3,4 

виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 3,7 3,3 3,4 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  3,7 3,5 3,8 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацев-
тичних препаратів 0,9 1,0 1,1 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметале-
вої мінеральної продукції 4,4 4,5 4,8 

металургійне виробництво, виробництво готових металевих 
виробів, крім виробництва машин та устаткування 15,7 16,6 15,7 

машинобудування 8,6 7,1 6,5 

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 0,6 0,6 0,5 

виробництво електричного устаткування 1,6 1,5 1,3 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших 
групувань 2,6 2,3 2,4 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівприче-
пів та інших транспортних засобів 3,8 2,7 2,3 

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і 
устаткування 2,2 2,2 2,0 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого по-
вітря 25,2 24,6 23,9 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 1,5 1,3 1,2 
 
1
 Складено за даними Державної служби статистики України. 
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Так, песимістичність тенденцій у 

розвитку вітчизняної промисловості дає 

підстави стверджувати, що в Україні за 

25 років незалежності не вироблено чіт-

кого та системного підходу до того, якою 

має бути промислова політика та чи є їй 

місце в економічній політиці країни вза-

галі. Ініціативи різних урядів щодо під-

тримки промисловості зводилися в осно-

вному до рішень (часто політичних) про 

податкові пільги окремим галузям та про 

пряму фінансову підтримку «чутливих» 

галузей через їх соціальний аспект. Од-

нак на сьогодні дане питання стало біль-

ше хвилювати уряд країни, підтверджен-

ням чого є активізація реалізації концеп-

ції ІП на практиці. З огляду на це і постає 

потреба у вивченні загальних рис і пози-

тивної світової практики їх функціону-

вання. 

Так, в економічній практиці ідея 

створення ІП не є новою. Багато держав 

світу за їх допомогою активізували інвес-

тиційну та інноваційну сфери економіки. 

Парки створювали умови для виникнення 

нових підприємств, реорганізації вже 

існуючих, зародження нових сфер бізне-

су. Упровадження високих технологій у 

виробництві збільшувало обсяги та асор-

тимент випуску продукції, підвищувало 

конкурентоспроможність економіки і, що 

дуже важливо, створювало нові робочі 

місця [17].  

Позитивний досвід створення ІП у 

таких країнах, як Велика Британія, Ні-

меччина, Словаччина, Росія, Туреччина, 

Китай, лише підтверджує ефективність 

даної новації. У світовій практиці 1 га 

території ІП − це від 1 до 5,0 млн дол. 

інвестицій та від 20 до 50 нових робочих 

місць. За даними експертів, на створення 

ІП в Україні необхідно від 7 до 10 тис. га, 

що становить не більше 0,00017% земе-

льних ресурсів України [18]. 

З урахуванням обмеженого обсягу 

роботи слід зупинитися на аналізі світо-

вої практики функціонування ІП в окре-

мих країнах.  

Перші ІП було створено у Великій 

Британії. Так, першим став Траффорд 

Парк (Trafford Park), який було започат-

ковано компанією Shipcanal and Docks 

поблизу Манчестера у 1896 р. Зростання 

кількості ІП у 1930-х роках у Великій 

Британії була мотивована концепцією 

регіональної політики у кризових райо-

нах країни і до 1960 р. їх кількість зросла 

до 60. У 2000-х роках передумови для 

створення даних зон дещо видозмінилися 

і першопричиною стала необхідність ре-

конструкції житлових будинків й усу-

нення перенасиченості населенням Лон-

дона (наприклад, будівництво нового 

міста Мілтон-Кейнс). З огляду на це, 

протягом усієї історії розвитку британсь-

ких ІП не простежувалося чіткої схеми їх 

створення, оскільки характер і розміри 

цих парків варіювали залежно від полі-

тичних ініціатив чинного на той момент 

уряду. 

Німеччина також вважається почат-

ківцем у створенні ІП. Так, перший  

промисловий парк Euro-Industriepark 

Munchen було створено у 1963 р. Більша 

кількість таких зон почала активно ство-

рюватися для розвитку малого та серед-

нього підприємництва лише у другій по-

ловині XVIII ст. Основною відмінністю 

від процесу створення у Великій Британії 

буде те, що ініціатива йшла не з боку 

уряду держави, а з боку державних інвес-

торів. Це свідчить про те, що це не було 

виключно урядовим волевиявленням, а 

мало характер вмотивованого рішення 

одних з основних каталізаторів розвитку 

економіки – інвесторів. ІП з’являлися по 

всій території Німеччини рівномірно, 

різнилася лише їх площа. Тобто якщо 

територія густозаселена та має незначні 

посівні площі чи територію для розмі-

щення технологічного устаткування, то 

розміри та кількість таких ІП на відповід-

ній адміністративно-територіальній оди-
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ниці були меншими. Тоді як, наприклад, 

у таких районах, як Дюссельдорф і Фра-

нкфурт-Майн, кількість парків становить 

більше 20 [19, с. 44-45]. 

У Росії у 2009 р. було реалізовано 

15 проектів з розвитку ІП, однак їх кіль-

кість стрімко почала зростати і в 2011 р. 

кількість регіонів із подібними проекта-

ми досягло 29, у 2013 р. – 41. На сьогодні 

загальна кількість діючих ІП у Росії ста-

новить 94, тоді як фактична – 149. Найбі-

льше їх розташовано у Московській об-

ласті – усього 64, 28 з яких – це повністю 

готові майданчики. При цьому обсяг ін-

вестицій резидентів на території діючих і 

створюваних ІП накопичувальним підсу-

мком (2013-2015 рр.) на 1 січня 2016 р. 

склав 633 334,89 млн руб., у тому числі у 

2015 р. − 156 358,17 млн руб. Разом з 

тим, за словами директора Департаменту 

регіональної промислової політики Міні-

стерства промисловості і торгівлі Росій-

ської Федерації, до 2020 р. планується 

збільшити кількість діючих ІП до 130 

[20, с. 2-4]. 

У Туреччині закон щодо організо-

ваних промислових зон було ухвалено ще 

у 2000 р. − створено 263 ІП, 148 з яких 

уже функціонують. Лише за період з 

2002 по 2010 р. ВВП Туреччини та її екс-

порт збільшилися втричі. У Китаї функ-

ціонують п’ять спеціальних економічних 

зон та 54 індустріальних парки, які за-

безпечують 10% ВВП, 30% прямих іно-

земних інвестицій та 37% товарного екс-

порту [18].  

Функціонування ІП у світовій прак-

тиці має, безумовно, позитивний вплив 

не лише на розвиток бізнесу у країні, але 

і макроекономічні зрушення такі як: 

збільшення інноваційного й еконо-

мічного потенціалу країни;  

активізація процесу реконструкції 

та модернізація промисловості; 

покриття дефіциту торгового бала-

нсу; 

створення умов для розвитку мало-

го та середнього підприємництва; 

посилення міжнародної співпраці 

тощо. 

Разом з тим, незважаючи на націо-

нальні особливості створення ІП, основ-

ною їх метою є: необхідність оновлення 

економіки; залучення інвестицій за умо-

ви браку інструментарію. При цьому ко-

жна з країн обирає свій власний шлях і 

вид ІП, що робить даний інструмент гну-

чким і використовуваним для вирішення 

різних специфічних завдань. У табл. 3 

наведено перелік найбільш поширених у 

світі видів ІП. 

 

Таблиця 3 

Класифікація основних видів індустріальних парків 

Ознака Вид Короткий опис 

1 2 3 

Форма  

власності 

Державний 

Власник земельної ділянки – держава або 

управляюча компанія, створена для управління 

парком; створюється виконавчими органами 

державної влади 

Приватний 

Власником або довгостроковим орендарем 

землі є приватна управляюча компанія, засно-

вана приватним інвестором 

Державно-приватне 

партнерство 

Залучення приватного інвестора у проект ство-

рюваного парку; земля може бути передана як 

внесок до статутного капіталу 



 

–––––––––––––––––––––––––– Економіка промисловості  Экономика промышленности –––––––––––––––––––––– 

ISSN 1562-109X Econ. promisl. 87 
 

             2017, № 1 (77) 
 

  

Закінчення табл. 3 

1 2 3 

Модель 
управління 

Управляюча 
Управління інфраструктурою здійснює управ-
ляюча компанія 

Без управління 

Дрібні індустріальні парки не управляються 
спеціалізованою компанією, а підприємства, 
розташовані на одній території, самі надають 
необхідні послуги і залучають компанії зі сто-
рони 

Система 
стимулюван-
ня 

Не включений до 
реєстру (І рівень) 

Доступна для всіх індустріальних парків 

Включений до ре-
єстру (ІІ рівень) 

Передбачає додатковий механізм, доступний 
лише для ІП, включених до Реєстру таких пар-
ків, а саме державну фінансову підтримку 

Зі статусом націо-
нального проекту 
(ІІІ рівень) 

Економічні умови, у тому числі щодо держав-
ної фінансової підтримки, мають включати 
разом із стимулами першого і другого рівнів 
додаткові преференції та бути найбільш сприя-
тливими і привабливими для інвесторів 

Тип  
майданчика 

Грінфілд 
Розміщення парку на незабудованій раніше 
території зі створенням необхідної інженерної 
інфраструктури 

Браунфілд 
Розміщення парку на раніше забудованій тери-
торії з використанням існуючої інфраструкту-
ри і/або споруд 

Змішаний вид 

На практиці зустрічаються проекти, які перед-
бачають розміщення перших етапів освоєння 
майданчика на вже раніше забудованій терито-
рії з подальшим розширенням на незабудовану 
територію 

Спеціалізація 
Спеціалізований Залучення компаній-резидентів з однієї галузі 

Універсальний 
Відсутність обмежень галузей приналежності 
підприємств 

Розміщення 
резидентів 

Продаж/оренда 
землі для будівниц-
тва підприємства 

Надання резидентів землі для будівництва. 
Найбільш привабливо для середніх і великих 
підприємств 

Оренда готових 
будинків/цехів 

Будівництво виробничих приміщень із пода-
льшою здачею виробничих майданчиків рези-
дентам. Найбільш привабливо для малих і се-
редніх компаній. Збільшує обсяг необхідних 
початкових інвестицій 

Змішаний 
Наявність як майданчиків для продажу і орен-
ди, так і готових будівель і цехів для резиден-
тів 

 
Як видно з табл. 3, розмаїття ІП 

прямо залежить від форми власності, 
освоєння території, спеціалізації, системи 
стимулювання, моделі управління, а та-

кож розміщення резидентів. При цьому 
кожен парк може відповідати окремо ви-
браному виду з кожної із шести класифі-
кацій. Звісно, дану класифікацію не мож-
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на вважати вичерпною, адже наукові 
дискусії у даному напрямі досі тривають, 
що свідчить про можливість доповнення 
даної класифікації новою систематизаці-
єю за іншими, не менш важливими озна-
ками. 

Що стосується оптимального виду 
ІП в Україні, то на даний момент одно-
стайного рішення дати неможливо, оскі-

льки для цього потрібно виконати більш 
ґрунтовний аналіз, який дещо виходить 
за межі об’єкта даної роботи, проте є ак-
туальним напрямом подальших дослі-
джень. Разом з тим слід виокремити ос-
новні етапи створення ІП, яких доцільно 
дотримуватися, для того, щоб сформува-
ти повністю готовий майданчик (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Етапи створення індустріального парку 

Етап Складові 

1. Підготовчий 
Встановлення ініціаторів, визначення форми власності, 
моделі управління, системи стимулювання, типу майдан-
чика, спеціалізації тощо 

2. Розробка Стратегії 
створення та розвитку 
мережі ІП.  
Відбір майданчиків для 
створення ІП 

Розробка Стратегії створення та розвитку мережі ІП на 
території України 

Аудит і оцінка земельних ділянок та об’єктів іншої неру-
хомості для розміщення ІП 

3. Створення концепції 
ІП 

Експертиза концептуальних документів щодо створення 
та розвитку ІП (при наявності) 

Розробка (актуалізація) концепції розвитку ІП 

Розробка плану створення та розвитку ІП 

Розробка Бізнес-плану (техніко-економічного обґрунту-
вання) розвитку ІП 

4. Управління створенням інфраструктури та об’єктів ІП 

5. Пошук та залучення резидентів до ІП 

6. Власне управління ІП 

7. Залучення фінансування для створення і розвитку ІП 

8. Залучення фінансування в проекти резидентів ІП 
 

У процесі розгляду ініціатив місь-
ких рад, юридичних та/або фізичних осіб 
щодо створення ІП на певній території 
компетентним органам потрібно мати 
певний систематизований перелік основ-
них ознак, за якими та чи інша відокрем-
лена цілісна земельна ділянка може стати 
ІП. Тому пропонується створити так зва-
ну анкету ознак, яка має складатися з 
п’яти основних блоків: 

І. Фізичні вимоги до ділянки – 
площа; відсутність перепадів висоти, що 
можуть перешкоджати будівництву; на-
явність лісу, сміттєзвалищ; геологічні на 
геодезичні параметри; наявність пере-
шкод для розміщення промислових 

об’єктів; наявність зони відчужень, що 
перешкоджають розміщенню промисло-
вих об’єктів (магістральні газопроводи, 
нафто- і паливо-трубопроводи, високово-
льтні магістральні лінії електропередач 
тощо; 

ІІ. Вимоги до правового оформлен-
ня земельної ділянки та об’єктів нерухо-
мості – юридично оформлені права на 
користування земельною ділянкою; кате-
горія землі і вид дозволеного викорис-
тання, призначення будівель і споруд 
відповідають заявленим цілям – під про-
мислове використання; відсутність обтя-
жень у вигляді застави, арешту чи неви-
рішеного судового спору тощо; 
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ІІІ. Транспортне сполучення – на-
явність введеної в експлуатацію автодо-
роги з твердим покриттям; автодорога до 
парку з’єднана з автомобільними дорога-
ми державного значення; є з’їзд (можли-
вість створення з’їзду) з автодороги до 
ділянки, що забезпечує в’їзд будівельної 
техніки та проведення інженерних вишу-
кувань для будівництва тощо; 

IV. Інженерна й енергетична інфра-
структура – електро-, газо- та водопоста-
чання – існуюче підключення, або під-
твердження уповноваженої енергетичної 
організації щодо наявності технологічної 
можливості підключення або узгодження 
проекту створення власних генеруючих 
потужностей; 

V. Трудові ресурси – розміщення 
населеного пункту на відстані не більше 
30 км (ця відстань буде оптимальною та 
допустимою для працівників). 

Звісно, склад кожної ознаки не мо-
жна вважати вичерпним і незмінним, так 
само як і перелік ознак, оскільки їх мож-
на доповнювати і рядом інших, які бу-
дуть більш детально характеризувати 
відповідність обраної території статусу 
ІП, а в кінцевому результаті дозволять 
створити такий майданчик для здійснен-
ня господарської діяльності, який матиме 
прогресуючі соціально-економічні ефек-
ти. 

Однак створення виваженої струк-
тури ІП та вибір місця його розташуван-
ня − це лише окрема складова ефектив-
ного функціонування ІП, оскільки ін-
шою, не менш важливою складовою є 
оподаткування таких суб’єктів господа-
рювання. 

Найпоширенішими податковими 
інвестиційними стимулами, що застосо-
вуються країнами для розвитку ІП, є [21]: 

пільгові ставки з податку на прибу-
ток (Нідерланди, Чехія, Туреччина, Ки-
тай); 

звільнення від ввізного мита на об-
ладнання й устаткування (Туреччина, 
Нідерланди, Азербайджан, Республіка 
Білорусь, Узбекистан); 

звільнення від сплати податку на 
нерухомість (Польща, Нідерланди, Ту-
реччина, Тайвань, Казахстан, Узбекис-
тан, Азербайджан, Республіка Білорусь); 

звільнення від податку на землю 
(Туреччина, Тайвань, Китай); 

звільнення від податку на оренду 
землі або нерухомого майна (Литва, Ту-
реччина); 

звільнення від сплати місцевих по-
датків і зборів (Угорщина); 

застосування пільгових суттєво 
знижених тарифів на комунальні послуги 
(Туреччина, Угорщина); 

державні гарантії від несприятливої 
зміни законодавства про податки і збори 
(діють у багатьох країнах та передбача-
ють збереження умов діяльності в разі 
прийняття законів, які погіршують умови 
в частині митного, податкового та інших 
режимів). 

Що стосується податкових стиму-
лів, прописаних у вже згаданому законо-
проекті «Про внесення змін до розділу 
ХХ «Перехідні положення» Податкового 
кодексу України щодо розвитку вітчиз-
няного виробництва шляхом стимулю-
вання залучення інвестицій в реальний 
сектор економіки через індустріальні 
парки» від 25.04.2016 р. № 2554а-д [15], 
то їх перелік виглядає таким чином: 

визначити виключний перелік кри-
теріїв до учасників індустріальних пар-
ків, що мають право на застосування 
стимулюючих особливостей оподатку-
вання (мінімальна кількість робочих 
місць, види діяльності, середня заробітна 
плата по підприємству); 

встановити терміном на 10 років 
особливості оподаткування податком на 
прибуток учасників індустріальних пар-
ків (перші п’ять років за ставкою 0%, 
наступні п’ять років − за ставкою, вдвічі 
меншою за базову); 

надати можливість розстрочки тер-
міном на 60 місяців сум ПДВ щодо опе-
рацій із ввезення на митну територію 
України у митному режимі імпорту уста-
ткування, обладнання та комплектуючих 
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до них, матеріалів резидентами ІП, якщо 
такі товари використовуються ними для 
облаштування таких ІП або для здійснен-
ня господарської діяльності у їх межах; 

передбачити можливість органів  
місцевого самоврядування встановлюва-
ти пільги та знижені ставки зі сплати по-
датку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, земельного податку за 
земельні ділянки та орендної плати за 
користування земельною ділянкою дер-
жавної чи комунальної власності, на якій 
створено індустріальний парк, для рези-
дентів індустріальних парків. 

Слід зауважити, що такі норми від-
повідають найкращому світовому досві-
ду. Це свідчить про використання міжна-
родних тенденцій у вітчизняних реаліях. 
Однак разом з тим при прийнятті цього 
законопроекту потрібно бути обережни-
ми, щоб не повторилася історія спеціаль-
них (вільних) економічних зон, а саме 
існування податкових дір. Так, напри-
клад, при звільненні від оподаткування 
ПДВ імпорту устаткування оподаткуван-
ня та комплектуючих можливе ввезення 
товарів, які не мають нічого спільного з 
устаткуванням, обладнанням та комплек-
туючими для індустріальних парків. Або 
для отримання пільг з податку на прибу-
ток достатньо буде створити 
склад/логістичний комплекс на території 
ІП, під так звані «технічні випробування 
та дослідження» підпадуть, наприклад, 
лікарські засоби або машини в розібра-
ному стані «для випробувань» і податок 
на прибуток не сплачуватиметься, хоча 
діяльність жодним чином не створює 
нової доданої вартості. З огляду на це, 
значну увагу при внесенні змін до зако-
нопроекту потрібно максимально приді-
лити статтям, які стосуються контролю за 
діяльністю ІП, а також звітній докумен-
тації, щоб мінімізувати можливості для 
ухилення від сплати податків. 

Висновки. Індустріальні парки в 
умовах сьогодення стають невід’ємною 
частиною світового економічного прос-

тору. Вони стали інструментом стабіль-
ного розвитку промисловості; залучення 
інвестицій; зростання рівня зайнятості 
населення; підвищення конкурентоспро-
можності конкретного регіону; розвитку 
соціальної інфраструктури; збільшення 
надходжень до місцевих бюджетів, а та-
кож формування позитивного іміджу ре-
гіону шляхом виробництва високоякісної 
та конкурентної продукції. Крім того, 
функціонування ІП в Україні зможе ви-
вести національного виробника на світо-
вий ринок, а також підвищити рівень до-
віри інвестора за рахунок простоти та 
прозорості в умовах ведення бізнесу, яка 
буде досягнута за умови реалізації всіх 
напрямів реформи. 

Отже, ідея ІП є досить перспектив-
ною та економічно вигідною як для під-
приємств, так і для держави. Підтвер-
дженням цього є провідна світова прак-
тика функціонування таких промислових 
майданчиків. Тому юридична реєстрація 
ІП, попередньо напрацьована нормотвор-
ча база, а також прийняття законопроек-
ту, що стосується їх оподаткування, – це 
перші кроки на шляху до подальшого 
залучення інвесторів, що дасть високу 
технологічність виробництва та соціальні 
проекти для населення, а також поліп-
шення науково-дослідної ємності Украї-
ни. Разом з тим при створенні ІП слід 
ураховувати ряд ознак та характеристик 
даного об’єкта, що в подальшому мінімі-
зує можливості виникнення збиткових 
ситуацій (інтереси бізнесу) та обсяги не-
законного ухилення від сплати податків 
(інтереси держави). 

На даному етапі ІП є хоча і новим, 
але перспективним напрямом для еконо-
мічного розвитку України. При цьому, 
маючи вдалий міжнародний досвід їх 
функціонування, нормотворцям не пот-
рібно вигадувати щось нове, а прийнят-
ним буде просто перейняти кращі світові 
тенденції, екстраполюючи їх до вітчиз-
няних реалій сьогодення. 
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Industrial parks are legally separated coherent lands intended to accommodate industrial 
production. They often (but not always) are subject to special regimes of economic activity 
and in some cases special tax regimes. Their number in the world is exponentially increasing. 
Such popularity is explained by increasing of investment activity in the economy as the es-
sence of the functioning of industrial parks is to attract investment generally in the high-tech 
manufacturing. 

Thus, industrial parks have become a tool of sustainable industrial development, attract-
ing investment, increasing of employment, improving of competitiveness of a particular re-
gion, development of social infrastructure, increasing of local revenues and a positive image 
of the region by producing high quality and competitive products. Moreover, functioning of 
industrial parks in Ukraine will bring national products to the world market and increase in-
vestors trust through transparency and simplicity in business operations, which will be 
achieved by condition of the overall reform.  

So, as a conclusion we can say that the idea of using of industrial parks is very perspec-
tive and economically beneficial for companies and for the state. Proof of this is the interna-
tional best practice of industrial parks functioning. Therefore, the existence of legal registra-
tion of industrial parks and legislative draft that appeals to taxation is a first step to further 
attraction of investors, that will provide high technology manufacturing, social projects for the 
population and improve the research capacity of the particular country. 

However, when creating industrial parks the features and characteristics of the object 
must be taken into account, which further minimizes (1) the possibility of loss-making situa-
tions (business interests) and (2) the size of the tax evasion (the interests of the state). 

Today industrial parks are new for Ukrainian practice but it is a perspective approach 
for the economic development of Ukraine. In such a case having successful international ex-
perience of industrial parks functioning the law-makers do not need to introduce something 
new, they just need to use best world practice extrapolating it to local realities. 
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