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н. н. Семейкина, кандидат филологических наук, доцент ХГАК
а. н. Семейкин, кандидат философских наук 

Наш отец – это личность

нам повезло родиться в семье, где все ее члены были людьми 
способными, образованными, цельными, яркими индивидуально-
стями. Они умели, оставаясь хорошими семьянинами, служить чест-
но и преданно своему призванию, ставя дела профессиональные 
и общественные выше, чем личные. Таков был и наш отец – Николай 
Степанович Семейкин. 

Как правило, человек и его личность начинают формировать-
ся с детства под влиянием своей семьи, среды, жизненных обстоя-
тельств. Отец родился в Белгороде в благополучной и состоятельной 
семье с четко организованным патриархальным укладом и традици-
ями. Однако счастливый период детства оказался коротким. Тяжело 
заболела мать и рано умерла. С этого момента началась затянувша-
яся на десятилетия полоса тяжелых испытаний и преодолений, по-
влиявших на формирование многих черт его характера и личност-
ных качеств. Его отец женился во второй раз, и маленький Коля стал 
нелюбимым пасынком мачехи, которая властвовала в новой семье. 
Он часто голодал, ему приходилось искать себе приют за пределами 
дома, ставшего чужим. Нередко подкармливали, одевали, букваль-
но спасали, когда болел, сестры отца – Степана Петровича и двою-
родные сестры Коли. Но за его воспитание, включая родного отца, 
никто на себя ответственность не брал. Он вполне мог стать улич-
ным пацаном, но поставил перед собой цель учиться, доказать себе 
и окружающим, на что способен.

Ему нравилось читать, узнавать что-то новое, открывать для 
себя мир. Он прекрасно учился в школе, хотя вынужден был после 
девятого класса начать трудовую деятельность: сначала электро-
монтером, потом после обучения на курсах связи – радиотехником. 
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Он без преувеличения воспитывал себя сам: у уличных шахмати-
стов научился хорошо играть в шахматы, старался быть аккуратным 
и организованным. Отец рано понял, что за его спиной никто не 
стоит, все решения придется принимать самостоятельно и проби-
ваться самому к намеченной цели – выучиться и получить интерес-
ную специальность и работу.

Однако до намеченной цели было еще больше десяти лет. Не-
смотря на проблемы со здоровьем (порок сердца), в 1939 году его 
призывают в армию, уже в июне 1941 г. он становится участником 
Великой Отечественной войны, пройдя ее до самой Победы. В его 
Красноармейской книжке есть такая запись: «Участвовал в Великой 
Отечественной войне с 22.06.41 г. по 9.05.45 г. и находился в дей-
ствующей Красной армии», «демобилизован на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 г. как не-
годный к строевой службе, по физическому состоянию».

О годах войны отец вспоминать 
не любил, как многие фронтовики, 
которые на своей шкуре солдата ис-
пытали ее тяготы, лишения, кровь. 
Действительно, перечисление этапов 
его военного пути, названия фрон-
тов, армий, подразделений, в кото-
рых он служил и воевал, для знатоков 
истории войны говорят многое. Это 
масштабные сражения, с тяжелыми 
потерями и трудно завоеванными 
победами: Ржев, Волховский фронт, 
Брянск, Сталинград и другие.

Для отца война началась в 1941 
году в Московском военном округе 
после месяца подготовки в Горохо- 1943, Семейкин Н. С.  

(военное фото)
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вецких военных лагерях Владимирской области, где еще до войны 
был артиллерийской центр подготовки, а в годы войны – танковых 
и артсистем, а также пунктом формирования новых воинских ча-
стей. Условия пребывания там были ужасные: антисанитария, пло-
хое питание, 700 граммов хлеба-мякины и шайка жидкого супа, хо-
лод в землянках, никакого спецобмундирования, спали на нарах по 
пять человек, чтобы согреться. Некоторые умирали, другие мечтали 
о передовой. Так, после такой «подготовки» отец оказался, правда, 
ненадолго в 94-м стрелковом полку. Дальше была служба в различ-
ных подразделениях и на разных должностях.

Но самым страшным в его военной биографии был «Мясной бор», 
Любанская наступательная операция на Волховском Юго-Западном 
фронте, которая десятилетиями сознательно замалчивалась. Ле-
нинград находился в блокаде, было приказано пробиться к городу 
со стороны деревни Мясной Бор. Образовался узкий коридор, по 
которому прошла Вторая ударная армия и вначале успешно осу-

ществляла задуманную операцию. Но 
вскоре стало трудно подвозить туда 
боеприпасы и провизию, гитлеровцы 
стали перекрывать дорогу и в конце 
концов отрезали путь к отступлению, 
загнав наших солдат в ловушку. По-
гибли десятки тысяч солдат и офице-
ров, некоторым удалось выбраться, 
другие попали в плен.

Спустя много лет, в 1991 году Ста-
нислав Гагарин выпустил книгу «Мяс-
ной бор», подробно описав еще одну 
трагическую страницу военной исто-
рии. Буквально накануне своей смер-
ти папа купил эту книгу в магазине 
«Кобзарь». Мама в своих воспомина-

1945, Семейкин Н.С.  
(военное фото)
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ниях пишет об этом так: «Коля прочитал «Мясной бор» на одном 
дыхании, не отрываясь, до глубокой ночи и ходил, как бы абстраги-
руясь от действительности. После этого сказал: «Прочитай. Я там 
был». Не припомню такой реалистической книги, посвященной во-
йне, которая пришлась на мою юность. Читать подряд – нет никаких 
сил! Открываю несколько страниц – и Коля перед глазами. Как это 
он все опять пережил! И эта книга, и эти страшные вспоминания 
о Волховском фронте тоже стали толчком к его смерти 19 ноября 
1992 г.». Да, он очень редко вспоминал о военных годах, никогда 
не прославлял Сталина, военачальников, повторял изредка одну 
только фразу: «Все полито кровью русского солдата», – и сетовал на 
подчас неразумные приказы высшего командования.

В июне 1943 года отец стал кандидатом в члены Коммунистиче-
ской партии. Он гордился тем, что вступил в партию в переломный 
для войны 1943 год, когда главной привилегией для коммунистов 
было первыми идти в бой, а до Победы были еще долгие месяцы кро-
вопролитных боев.

После тяжелой болезни, временной эвакуации в госпиталь При-
морского края, папа вернулся в строй и попал на 1-й Украинский 
фронт, преобразованный в октябре 1943 г из Воронежского, ко-
торым командовали генерал Н. Ф. Ватутин, маршалы Г. К. Жуков  
и И. С. Конев. Он получил должность радиотехника роты связи  
53-й бомбардировочной авиационной дивизии. Наконец пригоди-
лась его довоенная специальность радиомеханика! В конце войны 
использовались усовершенствованные РЛС (радиолокационные си-
стемы) «Гнейс», с помощью которых самолет-бомбардировщик мог 
быть обнаружен за много километров и с большей точностью. Пер-
вые модели были испробованы под Москвой и в Сталинграде. По-
том появились усовершенствованные образцы, которые стали при-
менять в армии более активно. По-видимому, на этих установках 
работал отец, ездил даже в спецкомандировки.
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Первый Украинский фронт освобождал Западную Украину, по-
том некоторое время дислоцировался в Нижнесилезком и Верхне-
силезком районах Польши. Именно эта армия участвовала сначала 
в Берлинской операции и победном водружении Красного знаме-
ни на Рейхстаге, а завершила свой путь Пражской операцией. Отец 
с гордостью и даже с каким-то внутренним подъемом вспоминал, 
что сумел оказаться в эти победные и счастливые дни в Берлине 
и расписаться на одной из стен Рейхстага.

Военный опыт стал во многом определяющим в формировании 
личности Николая Степановича, из войны он вынес очень важные 
для себя истины и уроки. В первую очередь человеколюбие, веру 
в лучшие качества людей. Но он также усвоил, что излишняя от-
кровенность, доверчивость, эмоциональность зачастую приводили 
к самым непредсказуемым печальным последствиям. Отмечаемые 
многими друзьями и коллегами отцовская дипломатичность, сдер-
жанность в оценках других людей, ответственность были следстви-
ем осмысления прошедших эпизодов и событий, собственного опы-
та в годы войны. 

Наш отец всегда отличался критичностью ума, смелостью вы-
сказывания своего мнения, честностью в работе, дисциплиниро-
ванностью, добрым и сочувственным отношением к людям, хотя 
и некоторой осторожностью, и внутренним контролем. После таких 
тяжелых армейских лет он никогда не позволял себе нецензурно 
ругаться и не любил, когда это делали другие. 

Можно с уверенностью сказать, что послевоенная жизнь сложи-
лась у отца удачно и даже счастливо. Это была своеобразная ком-
пенсация за полные испытаний молодые годы. Демобилизовавшись, 
он отправился в родной Белгород, который лежал в руинах, и в ко-
тором его никто не ждал. Многие родственники уехали из города, 
воевали, его отец остался после завершения военной службы на 
Полтавщине. И тогда, как вспоминает наша мама, «Коля пошел на 
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вокзал и загадал, в какую сторону отправится первый подъехавший 
поезд – на Север в Москву или на Юг в Харьков, – туда он и поедет». 
Пришел поезд на Харьков, и это определило отцовскую дальнейшую 
судьбу. В Харькове уже постоянно жили его любимая тетя Маня, 
двоюродные сестры и их вернувшийся с войны брат, а также сестра 
и брат его покойной матери с его бабушкой. Они приняли его к себе, 
несмотря на ужасную тесноту и неудобства. Но сидеть у них на шее 
он не мог и не хотел, поэтому поспешил начать свою самостоятель-
ную жизнь.

Уже в 1945 году он стал студентом подготовительных курсов, 
что позволило ему завершить курс средней школы и успешно посту-
пить на экономический факультет Харьковского госуниверситета 
имени А. М. Горького, получить место в общежитии и двигаться к на-
меченной цели. На студенческой скамье оказалось немало бывших 
молодых фронтовиков, у каждого из которых была своя судьба, своя 
история, но осознание победы и радость обретения мирной созида-
тельной жизни их объединили и сдружили. Отец старался поскорее 
наверстать упущенное время: почти экстерном закончил универси-
тетский курс обучения, с энтузиазмом занимался общественной ра-
ботой в месткоме и партийными делами. Читал публичные лекции, 
чтобы себя материально обеспечивать, иметь возможность одеться 
и даже ухаживать за девушками. 

В таком же темпе он продолжил учебу в аспирантуре, быстро 
написал и защитил кандидатскую диссертацию в Киеве и начал 
преподавательскую деятельность в Харьковском инженерно-
экономическом институте. Этот институт стал его главным местом 
работы и фактически вторым родным домом до конца жизни, с ним 
было связано становление его как ученого-экономиста, прекрасно-
го лектора и преподавателя, доцента и профессора, успешного и из-
вестного в городе и за его пределами заведующего очень важной 
и сложной по идеологическим причинам кафедры политэкономии. 
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Отец, бесспорно, вытянул счастливый билет, женившись на 
маме, Лапиной Милице Сергеевне. Она была на восемь лет моложе. 
После возвращения из Барнаула, где находилась ее семья во время 
войны, и где ее отец – военный хирург был начальником эвакого-
спиталя, имея отличный аттестат зрелости, она поступила на клас-
сическое отделение филологического университета Харьковского 
университета, удивив этим даже своих родителей. Хотя ее отец 
изучал латынь в годы учебы, но свою дочь в качестве специалиста 
древнегреческого и латинского языков не очень представлял. Кра-
сивая, черноглазая, темноволосая, стройная, увлеченная своими 
занятиями, активная общественница, она сразу привлекла внима-
ние бывшего фронтовика. Познакомившись с ней почти случайно 
в университете, он через небольшой промежуток времени уже не 
сомневался в своем выборе. Это был в целом удачный и счастливый 
брак, который соединил двух очень разных, на первый взгляд, лю-
дей, но прекрасно дополняющих друг друга.

Мама, Лапина Милица Сер-
геевна, очень хорошо об-
разованная, увлеченная 
не меньше, чем муж, своей 
профессией, преподавала 
латынь в университете и за-
нималась в аспирантуре, из-
учая ораторское искусство 
древнегреческого публи-
циста Исократа. Они охот-
но вместе с отцом ходили 
в театры, оперу, на друже-
ские вечеринки, выставки. 

Отец очень любил и всячески поощрял такую насыщенную культур-
ную жизнь, компенсируя тем самым утраченные в молодости воз-
можности открывать для себя мир музыки, театра и искусства. Отец 

1987, с женой Милицей Сергеевной
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очень много почерпнул из общения с 
мамой и ее родителями, значительно 
расширил свой культурный кругозор, 
стал разбираться в искусстве. Маму 
в муже привлекали независимость и 
самостоятельность уже вполне сло-
жившегося человека, его честность 
и даже прямота, неумение лгать или 
лавировать, надежность. Мама хоть 
и жила университетской жизнью, и 
считала за счастье работать в этом 
учебном заведении, отдавала много 
времени семье, детям, заботилась о 
многочисленных родственниках, родителях. Отец, зная, что у него 
есть надежный тыл, жил больше своей профессией, был полностью 
погружен в любимую работу. Разногласий по этому поводу между 
супругами не было никогда. Наш дом был открыт для всех: мама 
была гостеприимной хозяйкой, собирала большие компании, осо-
бенно многочисленные после завершения Октябрьской и Майской 
демонстраций, когда их приятели и коллеги, проходя мимо дома на 
проспекте раньше Ленина, а теперь Науки, приглашались на засто-
лье. Отцу это напоминало далекое детство: он любил сервировать 
стол, любил хорошую посуду, прием гостей.

Будучи по знаку зодиака Стрельцом, отец очень любил открывать 
для себя новые места, страны, прекрасно знал географию, доста-
точно свободно ориентировался в экономическом и политическом 
положении не только ведущих стран мира, но и малых государств. 
Как только появлялась возможность, он отправлялся в путешествие, 
особенно в те места, где происходило что-то исторически важное. 
Любил научные командировки в разные города Советского Союза, 
поездки за границу. Он к этому приучил маму и нас, своих детей. 
В семье никогда не было культа вещей, их приобретательства, толь-

1955, с дочерью Наташей  
и женой Милицей Сергеевной
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ко самое необходимое для 
комфортного быта, если его 
можно было таковым счи-
тать, у двух научных работ-
ников с двумя разнополыми 
детьми в двухкомнатной 
квартире. Но зато все мы 
много и часто путешество-
вали, правда, редко все вме-
сте, чаще самостоятельно. 
Эта привычка у отца выра-

боталась с военных лет, когда его судьба заносила в разные города 
и страны. В 1957 году на теплоходе «Грузия» папа совершил свой 
первый туристический вояж вокруг Европы. Многие о таком и не 
помышляли в те годы, а он даже не сомневался, ехать или нет. Потом 
были другие страны, поездка на теплоходе «Армения» по Средизем-
ному морю, вместе с мамой в Болгарию, Чехию, на Кавказ и другие 
места. И, наконец, его работа в Польше в качестве профессора эко-
номии, в Зеленой Гуре и Кракове. Он не только быстро впитывал все 
новое, но умел интересно рассказать о своих впечатлениях. Даже 
буквально за часы до смерти он сетовал на то, что не смог по со-
стоянию здоровья по-
сетить Японию, куда 
мечтал поехать.

Наш отец был, не-
сомненно, человеком 
системы. Он тяжело 
пережил развал Со-
ветского Союза, ушел 
фактически вместе с 
эпохой, которая при-
несла ему много ис-

1962, с сыном Андреем

1987, с сыном Андреем
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пытаний и в то же время позволила реализовать многие жизнен-
ные планы. Он нередко повторял, что его сделала партия. Был 
по-настоящему честным и бескорыстным в служении своей стране. 
Верил во многие преимущества социалистической системы перед 
капиталистической, но никогда не был догматиком и консерва-
тором. Напротив, он высказывал здравые и рациональные идеи и 
предложения, например, сделать рубль конвертируемой валютой, 
закупать зерно не у американских фермеров за доллары и поддер-
живать их сельское хозяйство, а платить меньше при закупке зерна 
своим крестьянам, но в твердой валюте и многое другое. Так, сво-
ей идеей о расширении группы Б потребительских возможностей 
общества за счет сокращения группы А он делился с редактором 
газеты «Известия» А. И. Аджубеем, предлагал свои заметки на эту 
тему. Но, к сожалению, отклика не получил.

Николай Степано вич всегда мыслил кри ти чески, не «создавал 
себе кумиров», но умел защищать лучшие достижения своей стра-
ны, никогда не боялся отвечать на каверзные вопросы иностранцев, 

простых слушателей, мог убеждать 
в правоте своих высказываний. Его 
выступления перед разной публикой, 
когда он работал в обществе «Зна-
ние», перед студентами, аспирантами, 
коллегами, областным партактивом 
всегда воспринимались с интересом, 
были четкими, аргументированными, 
смелыми в оценках. Будучи членом 
бюро райкома, в течение многих лет 
секретарем партийной организации 
института, он никогда не позволял 
«шельмовать» тех, кого вызывали «на 
ковер», старался тщательно во всем 
разобраться, понизить градус критики, 

1973, в Президиуме Всесоюзной 
конференции по хозрасчету
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решить чужую проблему положительно. Хотя всегда был принци-
пиальным и требовательным, но справедливым, за это его уважали 
в институте. К нему обращались за советом и близкие друзья дома, 
когда у них возникали проблемы на работе. Он умел внимательно 
выслушать, предложить оптимально правильное решение. Он знал 
с детства и юности, что такое незаслуженная обида, и что может 
переживать человек в такой ситуации. Сам папа отличался выдерж-
кой, был по природе добр и отходчив даже к тем, кто был к нему 
несправедлив. Но глубоко в душе на его больном сердце все-таки 
оставались шрамы. 

Значительное место в работе и жизни отца занимала родная ка-
федра политэкономии, которую он буквально создавал с момента 
прихода в институт и которой руководил 45 лет. Его единомышлен-
никами были в первую очередь А. Б. Тененбаум и А. П. Артеменко, 
с которой его связывало не только военное прошлое, но годы учебы 
в университете, общие конспекты лекций, сдача текущих экзаме-
нов, а потом и кандидатских. Молодые коллеги эту троицу называли 
«тремя китами» кафедры, их уважали и к ним прислушивались. 

Кафедра 70-х
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Как заведующий кафе-
дрой отец «представлял уди-
вительный образец умения 
великолепно организовать 
работу и сплотить коллек-
тив», как вспоминают его 
коллеги. Не допускал дрязг 
и интриг, проявлял уваже-
ние к каждому члену кафе-
дры. Дома вообще никогда 
не позволял обсуждать или 
осуждать своих подчиненных. Изредка мог бросить какую-нибудь 
реплику, весьма точно характеризующую того или иного человека. 
Все претензии, касающиеся кафедры или ее отдельных работников, 
брал на себя, никого не подставлял. Был корректен и доброжела-
телен. Все текущие дела решал быстро и спокойно. Часто брал на 
себя замены заболевшего преподавателя или звонил по телефо-
ну с просьбой о замене, начиная всегда разговор такими словами: 

1979, читает лекцию

Кафедра 80-х
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«Дело вот какого порядка…» В работе 
был ответственным, аккуратным и тре-
бовал того же от других. Он, по словам 
А. Г. Занегина, который тоже семь лет 
проработал на кафедре и замещал отца 
на посту заведующего, когда тот рабо-
тал в Польше, вспоминал, что «Николай 
Степанович всегда стремился сохранить 
нравственную чистоту на кафедре, осо-
бую человеческую и рабочую атмосфе-
ру во взаимоотношениях сотрудников». 
Ему самому очень импонировали руко-

водящий стиль отца, его порядочность и честность, отсутствие ме-
лочности и злопамятства по отношению к нерадивым работникам.

Отец всех держал в своем поле зрения, поддерживал молодых 
в их научной работе, следил за их профессиональным ростом, по-
ощрял желание поработать в других странах. Так, Ю. С. Кравчук, 
с  которым особенно подружился отец, работал на Кубе и в Африке, 
И. А. Поддубный – в Алжире и др. Отец многие проблемы кафедры 
старался разрешить самостоятельно, не выносил сор из избы, хотя 
это стоило ему немало нервов. Он в таком случае говорил маме: 
«Они, т. е. его преподаватели, 
и не подозревают, как им лег-
ко живется за моей спиной». 
Надо заметить, что большин-
ство его коллег относились 
к требовательному и, воз-
можно, в отдельных случаях 
неудобному своей принци-
пиальностью заведующему 
с уважением и любовью. Чего 
стоит организация кафедрой 

Семейкин Н. С. и академик 
Румянцев А. М.

1989, Семейкин Н. С.
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под инициативным руководством И. Н. Васильевой и других со-
трудников празднования 50-летнего юбилея отца и последующих 
юбилеев.

Труд Семейкина Н. С. был оценен коллегами и властью. За во-
енные заслуги получил орден Отечественной войны 11 степени 
и медали, за трудовые – орден Трудового Красного знамени, медали, 
грамоты, благодарности. Он этим очень гордился.

С годами все острее ощущается потеря не только родного чело-
века, но и отсутствие рядом с тобой настоящей личности, незауряд-
ной, сильной, свободной и красивой.
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и. н. васильева, профессор

Мой первый заведующий кафедрой – 
Николай Степанович Семейкин 
(к столетию со дня рождения)

Встречи с Личностями, которые происходят в переломные мо-
менты жизни и определяют дальнейшую судьбу человека, выпадают 
на долю далеко не каждому, но мне повезло дважды. Первой такой 
встречей было знакомство с будущим мужем и последующие 58 лет 
счастливого брака без темных пятен, а второй раз – с профессором 
Н. С. Семейкиным, определившим мою дальнейшую, тоже счаст-
ливую профессиональную судьбу. Поскольку события, связанные 
с моей будущей карьерой, разворачивались самым неожиданным 
образом, то в качестве преамбулы о них стоит рассказать.

Как-то раз неожиданно к нам домой приходит дорогой мой Ге-
оргий Александрович Маевский, муж моей тети (оба инжековцы, 
горные инженеры), в то время доцент горного факультета, и гово-
рит, что порекомендовал заведующему кафедрой политэкономии 
Н. С. Семейкину пригласить меня для чтения курса лекций по пред-
мету «Планирование народного хозяйства», который был закреплен 
за этой кафедрой. 

При этом Маевский объяснил, что уже два года как этот пред-
мет ввели в программу обучения, но нет специалиста, который бы 
знал планирование основных отраслей в комплексе. Как будущий 
экономист-географ я слушала лекции по этому предмету в нашем 
старейшем университете им. А. М. Горького (теперь – Харьковском 
национальном университете имени В. Н. Каразина). Лекции вел из-
вестный ученый-экономист – доцент Зиновий Лазаревич Житниц-
кий и поражал своим громадным объемом знаний в исследовании 
показателей всех крупных отраслей народного хозяйства, их про-
изводственной и социальной инфраструктуры. Однако предложе-
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ние А. Маевского мне казалось нереальным, непосильным, тем бо-
лее что двое маленьких детей на то время требовали постоянных 
забот и ухода, да и стажа работы в вузе не было никакого.

Но Маевский настаивал и говорил, что Николай Степанович 
крайне недоволен тем обстоятельством, что вынужден приглашать 
на чтение лекций по этому курсу преподавателей-специалистов  
разных  отраслей из разных кафедр, а это плохо отражается на 
учебном процессе. Поэтому, выступая на ученом совете, Николай 
Степанович заявлял, что необходимо найти «универсального» спе-
циалиста с университетским образованием.

Мой муж, тогда заведующий кафедрой электронных вычисли-
тельных машин ХПИ, не возражал, и я согласилась в полной уверен-
ности, что это самая настоящая авантюра, и меня никто никуда не 
примет, но так и быть, я сделаю одолжение моим близким людям 
и пойду на собеседование. 

В назначенное время прихожу в кабинет заведующего с «под-
кошенными ногами», ни жива, ни мертва и в полной растерянности. 
В глубине кабинета, за письменным столом, сидел симпатичный 
улыбающийся человек в летней полосатой рубашке, но показав-
шийся мне весьма солидным (как оказалось, ему было 48 лет), и стал 
спрашивать, есть ли у меня стаж преподавательской работы и какие 
контакты со студентами? Я откровенно сказала, что только один 
учебный год работала в техникуме, но контакты с учащимися не-
плохие.

Николай Степанович весело рассмеялся и предложил подать до-
кументы на конкурс. «Ничего страшного, я вижу, что Вы управи-
тесь, а мы Вам будем помогать».

В августе 1967 года я прошла по конкурсу преподавателем 
кафедры политической экономии в Харьковский инженерно-
экономический институт со ставкой 105 рублей в месяц, и началась 
новая, невероятно трудная, но и невероятно интересная педагоги-
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ческая, научная и, конечно же, общественная деятельность в заме-
чательном коллективе.

Какой был стиль работы Н. С. Семейкина по отношению к мо-
лодым преподавателям? Я бы сказала так: лояльно демократичный. 
Николай Степанович считал, что не следует сразу вмешиваться и да-
вать указания начинающим лекторам, а поначалу нужно позволить 
им самим проявить инициативу, и поэтому посещал их лекции, как 
правило, через год. Так было и со мной. А встречая в давно не ре-
монтированном, освещенном тусклыми лампочками и переполнен-
ном студентами коридоре учебного корпуса, Николай Степанович 
всегда останавливался и спрашивал, как успехи, как здоровье детей, 
и заканчивал словами: «Ну-ну, старайтесь, старайтесь».

Через год заведующий посетил мою лекцию на тему «Планиро-
вание промышленного производства» и сказал: «Ну что ж, уважае-
мая Инга Николаевна, лекция прочитана сухо, вяло, неинтересно, 
но претензий от студентов нет, и это уже хорошо. Я понимаю, что 
Вам приходится трудно, имея двух малышей, как и моей жене, тоже 
с двумя детьми, тем не менее Мила Сергеевна имеет в университете 
еще большую нагрузку и ничего, не жалуется. Так что, старайтесь, 
старайтесь!».

На следующем заседании кафедры, при распределении учебной 
нагрузки Николай Степанович предложил мне в дополнение к чи-
таемому курсу лекций по планированию проверку курсовых работ 
по политэкономии и рекомендовал на должность старшего препо-
давателя. 

Нужно сказать, что я всегда с нетерпением ждала заседания ка-
федры, ибо это были не только сугубо учебные дела, а по сути – на-
учные семинары (или диспуты, или мини-конференции, как угодно), 
где обсуждались самые последние достижения мировой экономи-
ческой науки. Запомнились дебаты по книге американца Поля Са-
муэльсона «Экономикс» и Джона Гелбрайта «Новое индустриальное 
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общество», теории немецких ученых Людвига фон Мизеса и Фри-
дриха фон Хайека, голландца Яна Тинбергена и т. д. Чтобы глубже 
разобраться в современных экономических теориях, преподаватели 
кафедры имели возможность купить фундаментальный труд амери-
канского ученого Б. Селигмена «Основные течения современной 
экономической мысли». В этой книге автор дал анализ основных 
направлений, сформировавшихся в мировой экономической науке, 
включая также экономическую теорию Карла Маркса в его труде 
«Капитал», которую в то время, да и сейчас изучают в университе-
тах США и Европы.

По сути, наша кафедра должна была бы уже тогда, более пя-
тидесяти лет назад называться кафедрой экономической теории, 
а экономист-теоретик должен был быть, по мнению Семейкина, 
психологом, историком, географом, а также философом и правове-
дом, и именно по такому принципу формировался этот уникальный 
коллектив.

Интеллектуальный и педагогический костяк кафедры состав-
ляли, с одной стороны, фронтовики, маститые политэкономы, до-
центы Анна Павловна Артеменко и Артем Борисович Тененбаум,  
а с другой – не менее опытные, старые интеллигенты с дорево-
люционным образованием, доценты О. В. Колодезная-Сливицкая  
и И. М. Полунов.

Ольга Владимировна Колодезная-Сливицкая преподавала эконо-
мическую историю и географию, много путешествовала, и студенты 
часто слушали ее познания из первых уст. 

Иосиф Михайлович Полунов имел богатый практический опыт, 
так как работал Председателем Харьковского областного суда,  
а, выйдя на пенсию, в 64 года защитил кандидатскую диссертацию  
и читал в нашем институте курс лекций «Советское право».

Такой подход к кадрам явился особенно эффективным для моло-
дых ученых кафедры и аспирантов в получении ими более глубо-
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ких знаний в разных направлениях не только педагогической и  на-
учной, но и организационной деятельности. 

Так, доцент Виктор Степанович Филонич, который впервые ввел 
термин «тебестоимость», впоследствии заведовал кафедрой поли-
тэкономии в Харьковском институте механизации сельского хозяй-
ства, сейчас – профессор. 

Доцент Николай Пантелеймонович Хохлов, прежде чем стать 
доктором экономических наук, профессором, был деканом эконо-
мического факультета нашего института.

Доцент Владимир Петрович Скляров стал деканом химического 
и ОМОЭИ факультетов. 

Владислав Петрович Ткаченко, аспирант Николая Степановича, 
в дальнейшем заведовал кафедрой политэкономии в Донецком ме-
дицинском институте, профессор.

Иван Александрович Поддубный, еще один аспирант Н. С. Се-
мейкина, в будущем заведовал кафедрой и был деканом факультета 
международных отношений нашего института, профессор, несколь-
ко лет преподавал в университете Алжира, овладев в совершенстве 
французским языком.   

И над этим разносторонне интеллектуальным коллективом воз-
вышался широкомыслящий, глубокообразованный и доброжела-
тельный профессор Н. С. Семейкин. Бывший боевой летчик, он не 
терпел слово «мероприятие», считая, что оно «пахнет казенщиной», 
а к порученному делу нужно подходить радостно, с душой, а если 
надо – то идти и на риск. 

Лично для меня работа на кафедре была школой, можно даже 
сказать – вторым университетом в получении мощных теоретиче-
ских знаний, без которых, пожалуй, я не смогла бы не только защи-
тить диссертацию, но и на соответствующем уровне читать лекции 
по планированию. 
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К сожалению, через три года, когда Николай Степанович лежал 
с переломом руки, появилась идеологическая комиссия ЦК КП Укра-
ины, которая пришла к выводу, что на кафедре слишком много по-
сторонних учебных предметов, которые к тому же читают беспар-
тийные преподаватели, а должна быть только чистая политическая 
экономия с соответствующими партийными кадрами.

Пришлось проректору по учебной работе С. А. Кулишу «очи-
стить» кафедру от беспартийных сотрудников и нас, шесть человек, 
перевели на «второстепенные» кафедры в институте – статистики 
и управления производством. Это была ссылка и, сопоставляя по-
следующие коллективы кафедр, где пришлось работать, и их заве-
дующих с кафедрой Николая Степановича, мы, как правило, гово-
рили «небо и земля». Правда, справедливости ради, нужно сказать, 
исключение составлял коллектив под руководством ученика Семей-
кина, профессора Н. П. Хохлова. 

До конца своей жизни мой первый заведующий был и настав-
ником, и советчиком, и просто другом, помогающим в трудную ми-
нуту.

Смерть Николая Степановича сблизила меня с его дружной, та-
лантливой и доброжелательной семьей. 

Жена Милица Сергеевна Лапина, доцент ХГУ, преподавала ла-
тынь и греческий языки, одна из немногих в нашем городе ученых 
в этой области. Кроме того, Милица Сергеевна – литературовед, ав-
тор книги о Василии Назаровиче Каразине «Обретение новой роди-
ны (из истории рода Караджи-Каразиных)» и «Университет в моей 
жизни». Милица Сергеевна принадлежит к той глубоко образован-
ной и широко мыслящей харьковской интеллигенции, которая всег-
да определяла особый облик нашего города.

Дочь, Наталья Николаевна Семейкина, закончила факультет ино-
странных языков ХГУ (английский язык), кандидат филологических 
наук, доцент, преподает зарубежную литературу в Харьковской 
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государственной академии культуры. Наталья Николаевна – автор 
ценной для литературоведов и музыковедов монографии о своих 
родных «Две певицы – две судьбы» – Серафиме Фроловне Селюк-
Рознатовской, известной певице Московской оперы Мамонтова 
в  ХІХ – начале ХХ века, и Галине Сергеевне Селюк-Лапиной, извест-
ной харьковской певице 30-х годов, а затем доцента, заведующей 
кафедрой оперной подготовки Харьковской консерватории.

Сын Андрей Николаевич Семейкин закончил исторический фа-
культет ХГУ, кандидат философских наук, живет и работает в Мо-
скве.

Внук Алексей Владимирович Козубенко после окончания  
ИНЖЭКа защитил кандидатскую диссертацию в Московском Пле-
хановском экономическом институте, работает и преподает в Мо-
скве.

Внучка Ольга Андреевна Семейкина закончила экономический 
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, живет и работает в Москве.

Как видим, только третье поколение, а именно внуки Николая 
Степановича пошли по стопам дедушки, став экономистами, тем са-
мым продолжили его благородную профессию.

Спасибо судьбе за то, что мне встретились на пути такой талант-
ливый руководитель, авторитетный ученый, замечательный чело-
век и его замечательная семья.
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і. о. піддубний, професор кафедри міжнародної економіки  
та менеджменту ЗЕД ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Про професора-вчителя 
                                                      та людину великої душі,
                                           щедрості, мудрості і таланту –

           Сімейкіна Миколу Степановича

У цьому році виповнюється 50 років мого випуску із ХІЕІ. За 
цей час я багаторазово в думках повертався у 1969 рік, коли після 
закінчення інституту прийняв рішення залишитися у ньому і всту-
пити на навчання до аспірантури на кафедру політичної економії, 
яку протягом майже чотирьох десятиліть очолював Микола Степа-
нович Сімейкін. І кожен раз, і поки вчився в аспірантурі, працював 
на кафедрі асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, 
а потім деканом факультету міжнародних економічних відносин, 
радів, що не помилився з початковим вибором у професійній 
діяльності, у колективі кафедрі, яку очолювала людина із рідкісним 
поєднанням вченого- інтелектуала і менеджера-організатора.

Краще за все про Сімейкіна Миколу Степановича як людину го-
ворять його справи. Він у цьому плані є дивовижною особистістю, 
адже починав з малого, а досяг значних висот, перетворивши у 80-ті 
роки кафедру політичної економії в потужний кадровий осередок 
з  великим науковим потенціалом і міжнародним визнанням.

Якості яскравої, талановитої людини, яка вміло поєднувала 
енциклопедичні знання та невтримне прагнення до пошуків ново-
го  – чи то економічна наука, система освіти чи кропітка повсякденна 
праця, дозволяли Миколі Степановичу бути лідером не тільки своєї 
кафедри та свого інституту, а й серед співтовариства вітчизняних 
і закордонних навчальних закладів. Широта та різносторонність 
наукових інтересів і творчості Миколи Степановича Сімейкіна у всіх 
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відношеннях характеризували його як цілком виняткову фігуру 
у середовищі професорсько-викладацького складу. 

Одним із суттєвих здобутків будь-якого вченого є не тільки нові 
ідеї, теорії та концепції, а і його учні та послідовники, які розвива-
ють нові знання і готують нові наукові та управлінські кадри. У Ми-
коли Степановича Сімейкіна їх безліч, вони протягом десятиліть 
керували і дотепер керують структурними підрозділами ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця та науковими дослідженнями власних учнів, спираю-
чись на досвід видатної людини – свого Вчителя. Учні і широка 
спільнота пам’ятають Миколу Степановича Сімейкіна як еталон 
честі, порядності, ерудиції та професіоналізму найвищого рівня та 
як людину надзвичайної делікатності та чуйності, зі своїм виміром 
буття, своєю мірою таланту, своїм Шляхом – Шляхом Ученого та 
Вчителя.
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н. п. Хохлов, доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнеца

Слово об учителе, коллеге и друге

в коллективах высших учебных заведений всегда есть личности, 
которые выделяются своим значением, ролью в формировании обще-
го социального климата в учреждении, настрое на продуктивную ра-
боту. К таким личностям в Харьковском инженерно-экономическом 
институте в пятидесятые – восьмидесятые годы с полным основа-
нием можно отнести Николая Степановича Семейкина.

На кафедру политической экономии, которую возглавлял Ни-
колай Степанович, я был направлен в 1965 году после окончания 
аспирантуры. До конца восьмидесятых годов, до кончины Н. С. Се-
мейкина, мне посчастливилось работать, расти, набираться профес-
сиональных навыков, бесценного опыта добропорядочных челове-
ческих отношений под его влиянием и руководством.

Я и до этого был с ним знаком, так как Николай Степанович за-
нимал высокие выборные должности, руководил партийной органи-
зацией института, был известным политэкономом. Ему приходилось 
решать непростые задачи, связанные с различными ситуациями 
в коллективе. Но я не помню ни одного случая резкого недоволь-
ства, негативного отношения к принимаемым им решениям. Он был 
принципиальным человеком, умел создать вокруг себя спокойную 
атмосферу для продуктивной работы. От его статной фигуры и лица 
веяло уверенностью, благожелательным отношением. Он никогда не 
уходил от острых ситуаций, всегда старался находить мудрый, мак-
симально приемлемый для сторон выход. Поэтому руководимые им 
партийная организация и кафедра политической экономии имели 
высокий авторитет как в институте, так и далеко за его пределами.

На кафедре политической экономии царила обстановка высо-
кой ответственности за качество ученого процесса, за результаты 
научных исследований, творческий рост преподавателей, за воспи-



СУчаСні економічні реалії України: проблеми формУвання інноваційної економіки

32

тательную работу со студентами, в которой кафедры общественных 
наук играли ведущую роль.

Особую рабочую доброжелательную атмосферу на кафедре соз-
давали «три кита», как мы в шутку называли Николая Степановича 
Семейкина, Анну Павловну Артеменко и Артема Борисовича Те-
ненбаума. Это в прошлом фронтовики, много испытавшие в своей 
жизни, повидавшие немало человеческого горя, знавшие истинную 
ценную жизни, человеческим отношениям. Это поколение, которое 
на деле доказало, что такое защита отечества и труд по восстанов-
лению и строительству экономики нашего государства. Чувство 
ответственности, организованность, дисциплина, оптимизм, отече-
ская забота о профессиональном становлении молодых преподава-
телей, присущие нашим лидерам, создавали особую благоприятную 
творческую обстановку на кафедре. Отношения между нашими «ки-
тами» были теплые, дружеские, но Николай Степанович занимал, 
несомненно, ведущее положение. В такой обстановке на кафедре 
не могло быть зависти с ее неприглядными формами, нездорово-
го соперничества. Тем более что Николай Степанович никогда не 
препятствовал, как это бывало на других кафедрах, продвижению 
в ученых званиях и степенях. Он буквально пестовал свои кадры.

Запомнились научные семинары на кафедре, творческие обсуж-
дения разделов монографий, которые издавала кафедра. Николай 
Степанович был терпим к чужому мнению, но в то же время настаи-
вал на своем, требовал убедительных доказательств для выдвину-
тых идей. Можно сказать, что он был по-настоящему демократич-
ным с подчиненными и коллегами: требовательный, ответственный, 
благожелательный, дающий простор для творческой инициативы, 
поддерживающий разумные и продуктивные предложения.

Уроки, полученные от многолетнего общения с Николаем Сте-
пановичем как личностью и руководителем, остались на всю жизнь 
и служат нравственной опорой в работе с коллегами и студентами.
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С. У. олейник, профессор ХИЭИ

С  благодарностью  
Николаю Степановичу Семейкину  

В 1951 году в Харьковский инженерно-экономический инсти-
тут (ХИЭИ) пришел работать на кафедру политической экономии 
молодой преподаватель Николай Степанович Семейкин, выпускник 
Харьковского Государственного университета им. Горького. Я в это 
время второй год учился в аспирантуре ХИЭИ, проработав год после 
окончания института на Ясиноватском машиностроительном заво-
де по производству горного оборудования. В этом же году (1951 г.) 
мы познакомились с Николаем Степановичем. Встречались на ка-
федре политэкономии, в коридорах института, на общих собраниях 
коллектива.

После окончания аспирантуры и защиты диссертации я стал ра-
ботать преподавателем на кафедре экономики, организации и пла-
нирования машиностроительной промышленности.

С этого времени мы стали регулярно встречаться с Николаем 
Степановичем на семинарах по изучению экономической теории. 
Обсуждали многие вопросы развития экономики страны, посколь-
ку наша кафедра активно вела научные исследования на машино-
строительных предприятиях Харькова по совершенствованию орга-
низации производства и заработной платы, затем – хозяйственного 
расчета.

Исследования велись на велозаводе, ХТЗ, электротехническом, 
подшипниковом, моторостроительном и других предприятиях Харь-
кова по внедрению хозрасчета, прогрессивных форм и методов пла-
нирования и организации заработной платы, планирования себе-
стоимости продукции и анализа деятельности предприятий. К этим 
работам активно подключился Николай Степанович. Он начал рабо-
тать над своей кандидатской диссертацией по совершенствованию 
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организации заработной платы на предприятиях, которую успешно 
и защитил.

С 1956 года мы стали очень часто вместе с Николаем Степано-
вичем выступать на предприятиях Харькова с лекциями, поскольку 
я возглавлял первичную организацию общества по распростране-
нию экономических знаний в ХИЭИ. Это нас объединило по интере-
сам еще больше.

В мае 1959 года наше общение получило новое дальнейшее раз-
витие, связанное с организацией учебного процесса преподавания 
политической экономии для студентов заочников, поскольку я был 
назначен деканом заочного факультета. Мы обсуждали различные 
проблемы и искали новые формы работы со студентами.

К этому времени оба были уже доцентами и опытными лектора-
ми. Николай Степанович – по политэкономии, а я – по организации 
производства и техническому нормированию.

Еще больше укрепилось наше сотрудничество с Николаем Сте-
пановичем в 1962 году, когда я стал деканом машиностроительного 
факультета, а Николай Степанович – заведующим кафедрой поли-
тэкономии. С этого времени мы стали активно развивать студенче-
скую научную работу, сотрудничество с производственными пред-
приятиями Харькова. В октябре 1962 года я уехал в ГДР для чтения 
лекций в Магдебурге и Дрездене по проектированию машинострои-
тельных предприятий. Возвратившись из ГДР в мае 1963 года, был 
избран заведующим кафедрой экономики, организации и планиро-
вания машиностроительной промышленности, а в ноябре 1964 года 
назначен еще и проректором по научной работе ХИЭИ. На этой 
должности я работал почти тридцать лет до февраля 1993 года. На 
жизненном пути всегда рядом был Николай Степанович.

За этот длительный период научно-исследовательская работа 
в институте получила значительное развитие. Исследовались раз-
личные проблемы совершенствования экономики СССР. Кафедры 
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ХИЭИ активно участвовали в разработке и внедрении новой эконо-
мической реформы. Николай Степанович с присущей ему настой-
чивостью и энергией активно участвовал в этой важной работе не 
только в Харькове, но и Полтаве, Сумах. Разрабатывал теоретиче-
ские вопросы, публиковал научные статьи в Москве и в Киеве, вы-
ступал на Всесоюзных и Республиканских научных конференциях, 
которые проводились в ХИЭИ, Москве и за рубежом.

В 1970–1975 годы в ХИЭИ образовались научные школы профес-
соров Штеца, Науменко, Олейника, Семейкина, Кулиша, Колегаева 
и  др. Каждый из них подготовил десятки кандидатов экономиче-
ских наук. Все они стали основой кадрового ядра преподавателей 
кафедр ХИЭИ и обеспечили процветание института на многие де-
сятилетия. 

В эти годы развернулось сотрудничество с вузами Польши, Гер-
мании, Англии и др. стран. Николай Степанович принимал в этом 
самое активное участие. Неоднократно выезжал в эти страны для 
чтения лекций и проведения научных исследований.

Научная школа Николая Степановича связана с исследования-
ми, направленными на повышение эффективности общественного 
производства, совершенствование ценообразования и др. Результа-
ты исследований публиковались и внедрялись в народном хозяй-
стве в ходе реализации экономической реформы в СССР и Польше 
(в Познаньской и Вроцлавской экономических академиях). Об этом 
свидетельствует работа Николая Степановича в вузах за рубежом.

За годы совместной работы у нас с Николаем Степановичем сло-
жились прекрасные, теплые дружеские отношения. Они подкрепля-
лись совместными с ним поездками на лечение в Миргород. Там мы 
купались в реке Хорол, гуляли в березовой роще, в парке, ездили 
на экскурсии в гоголевские места, посетили конный завод. Много 
играли в бадминтон, бегали трусцой, совершали пешие прогулками 
по лугам, сосновым рощам, по берегу реки.
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Неоднократно бывали вместе в Москве. Запомнилась встреча, 
когда Николай Степанович был в МГУ на повышении квалифика-
ции, а я – на семинаре проректоров по научной работе. В это время 
вместе ходили в театры и музеи. Посетили открывшийся тогда ку-
бинский ресторан, познакомились с экзотикой Кубы, дегустирова-
ли заморские блюда. Это было прекрасное время. Мы были молоды, 
крепки здоровьем и энергичны.

Дружба наша продолжалась и с семьями Кулишей и Рущенко. 
Вместе отмечали все семейные и другие праздники, которые прохо-
дили в очень теплой домашней обстановке. Душой компании всегда 
была Мила Сергеевна – замечательная, очень умная женщина, пре-
красная жена и мудрая мать двоих прекрасных детей Николая Сте-
пановича – Наташи и Андрея.

Профессор Николай Степанович Семейкин наряду с тем, что был 
известным ученым, опытным педагогом, общественным деятелем, 
пламенным оратором и замечательным человеком, который оставил 
Украине и ХИЭИ богатое научное наследие и много учеников, про-
должающих его славное дело, имел надежные тылы, которые ему 
обеспечивала семья. Это давало Николаю Степановичу творческую 
энергию, оптимизм, уверенность в завтрашнем дне, обеспечивало 
душевную гармонию.

Николай Степанович умел выдвигать блестящие идеи, ему были 
присущи такие важные качества, как умение принимать мудрые ре-
шения и осуществлять смелые действия для претворения в жизнь 
своих замыслов и результатов научной и учебной деятельности. 
Окружающим его людям Николай Степанович умел внушать опти-
мизм и уверенность в достижении поставленных жизненных целей! 
За это мы все очень благодарны Николаю Степановичу и всегда бу-
дем помнить его.
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н. м. внукова, доктор економічних наук, професор, професор  
кафедри банківської справи і  фінансових  послуг ХНЕУ ім. С. Кузнеця,  
заслужений економіст України   

Економіко-педагогічна спадщина  
професора М. С. Сімейкіна  

(до 100-річчя від дня народження)

Актуальність дослідження. У сучасних умовах перетворень 
в  економічних процесах, що відбуваються у світі, актуальним є іс-
торичний погляд на еволюційні зміни в економічній педагогіці че-
рез розгляд корисного доробку провідних науковців ХХ століття 
та їх учнів, які доклали значних зусиль для розвитку економічної  
науки [2].

Мета дослідження – це пошук вісі зв’язку поколінь щодо пере-
давання новочасного імпульсу науковому пошуку найкращого до-
свіду світової економічної історії в особах науковців Харківського 
національного економічного університету імені Семена Кузнеця. 

Сфера наукових інтересів вченого М. С. Сімейкіна – це політич-
на економія, розвиток управління виробництвом, підвищення про-
дуктивності праці, інноваційність економічної освіти [4; 5]. 

Становлення Миколи Сімейкіна відбувалось у Харкові, де він за-
кінчив Харківський національний університет ім. М. Горького (тепер 
В. Н. Каразіна). Завжди, ще зі студентських років мав прихильність 
до громадської роботи. За спогадами Михайла Бочарова, який ке-
рував Харківським обласним товариством «Знання», М. С. Сімейкін 
входив до профкому Харківського університету [1, с. 293].  

З 1950 року він працював у Харківському інженерно-еко-
номічному інституті (тепер ХНЕУ ім. С. Кузнеця), захистив дисер-
тацію, одержав вчене звання професора, очолював кафедру політе-
кономії. 
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Щодо сучасних напрямів євроінтеграції та посилення між-
народної академічної мобільності вчених, то історичні паралелі 
підтверджують їх корисність і перспективність для інноваційного 
розвитку економіки, тому що Микола Степанович Сімейкін активно 
співпрацював з закордонними науковцями, декілька років викла-
дав політичну економію у Польщі, що вплинуло на запровадження 
у викладання на кафедрі інноваційних методів, зокрема, серед ас-
пірантів.

100 літня ювілейна дата – це не формат століття як цілої епохи, 
це підведення підсумків і концентрація спогадів про життя науков-
ця і керівника, який більше 30 років очолював кафедру політичної 
економії, і доклав значних зусиль щодо формування цілого поколін-
ня науковців, тому що всі, хто навчався за тих часів у аспірантурі 
з економіки, складали кандидатський іспит з цього предмета. 

Виховання і становлення молодого покоління науковців – важ-
ке завдання, тому необхідно формування зацікавленості до науко-
вого пошуку. Професор Сімейкін М. С. надихав аспірантів на роботу, 
давав інноваційні завдання. Свій кандидатський іспит з політичної 
економії автор складала 1982 року разом з нині працюючим у ХНЕУ 
ім. С. Кузнеця професором О. М. Ястремською. Те, що ми тоді ще мо-
лоді аспірантки одержали належний науковий імпульс від кафедри 
політичної економії, свідчить подальше наукове зростання до захис-
ту докторської дисертації і одержання вченого звання професора. 

Для Миколи Степановича  Сімейкіна і в родині була атмосфера 
педагогіки та науки, яку створювала його дружина Міліца Сергіївна 
Лапіна (1926), філолог за освітою, яка працювала у закладах вищої 
освіти Харкова, і разом з нами зустрічає 100-річний ювілей свого 
чоловіка. Двоє дітей – Андрій Миколайович та Наталія Миколаївна 
Сімейкіни є теж науковцями і педагогами. Дослідниками зазначено, 
що загальний педагогічний стаж трьох поколінь цієї родини скла-
дає більше 200 років [3, с. 267]. 
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Для сучасних економістів є важливим вивчення доробку цього 
вченого та його учнів, визначення базових концептуальних основ 
їх учення. Економічні історики не тільки України вивчають праці 
вченого, відзначення ювілею теж буде певним внеском у обгово-
рення основних положень і результатів його робіт на конференціях 
і читаннях. 
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Секція 1  
Міжнародні умови та національні особливості 

входження України у світову економіку

УДК 338.23:336.74(477)

Напрямки розвитку монетарної політики України  
на сучасному етапі

ворона владислав Сергійович,  
студент факультету економіки і права ХНЕУ ім. С. Кузнеця

На сучасному етапі процеси глобалізації та інтеграції у світо-
ву економіку визначають основні напрямки розвитку економічних 
систем. Одним із таких напрямків є розвиток монетарної політики. 
Негативний досвід помилок у прийнятті рішень щодо монетарної 
політики 1992–1994 років, світова фінансова криза 2008 року, по-
літична нестабільність, неправильні рішення держави у сфері мо-
нетарної політики, які мали катастрофічні наслідки для всієї еко-
номіки, а отже, і для суспільства в цілому, визначили актуальність 
теми доповіді.

Проблеми монетарної та антиінфляційної політики України, ви-
бору найефективнішого режиму її здійснення висвітлюються у пра-
цях учених-економістів Д. Хеммонда, В. Міщенка, В. Лагутіна, О. Пе-
трика, О. Гнатів, А. Гриценка й ін. 

Як вважає Лагутін В. Д. (доктор економічних наук, професор), 
монетарну політику, її засоби та інструменти не можна розглядати 
окремо(одноосібно). Очевидно, що інструментів монетарної політи-
ки недостатньо для досягнення ключових економічних цілей держа-
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ви (стабільне економічне зростання, низький рівень незайнятості, 
низька інфляція та додатне сальдо зовнішньоекономічної торгівлі). 
Саме тому на сучасному етапі необхідна консолідація усіх гілок вла-
ди. А уряд, міністерство фінансів і нацбанк повинні працювати як 
єдиний механізм [1, с. 13].

На сучасному етапі Україна потребує реорганізування еко-
номіки таким чином, щоб перетворити нашу країну з сировинної 
сільськогосподарської на високотехнологічну, якщо ми не хочемо 
втратити суб’єктність у міжнародних економічних відносинах. Для 
цього необхідно підтримувати вітчизняних підприємців і підприєм-
ництво в цілому. Тобто логічно припустити, що Нацбанк повинен 
дотримуватися стимулюючої політики (надання пільгових кредитів, 
зниження відсоткової ставки й обов’язкових банківських резервів). 
Але у 1992 році держава поставила собі за мету стимулювати еко-
номічне зростання. Нацбанк здійснював кредитування державного 
бюджету, надавав пільгові кредити окремим підприємствам і галу-
зям, тобто застосовувалася саме стимулююча політика. Метою було 
створення великих і середніх підприємств і вітчизняного виробни-
цтва в цілому. Але за умов відсутності фінансової стабільності та 
низької інфляції така політика призвела до значної емісії грошей, 
які нічим не забезпечені. Як наслідок – це призвело до гіперін-
фляції та економічного спаду (девальвація до долара США склала – 
1870 % у 1993 та -726 % у 1994 роках).

Як зазначає у своїх роботах Олена Гнатів, у довгостроковому пе-
ріоді Центральний банк не може стимулювати економічне зростання 
вище рівня зростання потенційного випуску [3]. І підтвердженням 
тому є наслідки стимулюючої політики 1992–1994 років. Цей факт є 
очевидним. Стимулюючі інструменти монетарної політики призво-
дять до збільшення грошової маси в обігу, це провокує інфляцію та 
може порушити фінансову стабільність країни, а без цього країна не 
може стабільно розвиватися.
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Але, крім дотримання фінансової стабільності та низького рів-
ня інфляції, вважаємо, у Нацбанку, Уряду і Мінфіну є ще одна пріо-
ритетна ціль. Це боротьба зі створенням фінансових «пірамід» або 
«бульбашок».

Нещодавно озвучено прогноз на 2020 рік щодо інфляції. За ним 
її розмір буде 5,9 %. Саме це, за словами міністра, стане основною 
причиною збільшення інвестицій в Україну. Зменшення інфляції 
означає, що курс гривні буде і далі зміцнюватися. І на перший по-
гляд все добре, зміцнення курсу дійсно заохочує інвестиції. Але 
через те, що в Україні зараз іде війна та і загалом нашу політичну 
систему не можна назвати стабільною, через те що в Україні немає 
фондового ринку і достатньої кількості інструментів для інвесту-
вання (де-юре він є, але де-факто його немає) закордонні інвестори 
останнім часом інвестують лише у облігації внутрішньої державної 
позики, а не в реальний сектор економіки. І тут існує дуже великий 
ризик створення фінансової «бульбашки». У цьому році вже вкла-
дено 4 млрд доларів у держоблігації. І ця «піраміда» буде зроста-
ти. Доцільним є розгляд сутності облігації та джерел фінансування 
держборгу. Сальдо зовнішньої торгівлі України на 2018 рік склало 
-2,6 млрд доларів (до речі, у 2017 році воно було на 27 % менше) 
тобто позитивних тенденцій щодо платіжного балансу країни не 
спостерігається. Як відомо, держоблігації забезпечені усім майном 
держави. І тут можливі два варіанти. Або дефолт, або ми будемо 
змушені віддати або землю, або стратегічні підприємства, або газо-
транспортну систему, або ще якусь частину нашого національного 
багатства. Тому Нацбанк, Уряд і Мінфін повинні почати дії щодо не-
допущення створення таких «пірамід».

Отже, на сучасному етапі Нацбанк обмежений у своїх діях, що 
збільшує важливість співпраці з Урядом і Мінфіном. Основними ці-
лями монетарної політики нашої держави мають бути: дотримання 
стабільності національної валюти, зниження інфляції, створення та 
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підтримання фінансової стабільності та протидія створенню фінан-
сових «бульбашок».
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УДК 351.863

Напрямки та механізми досягнення  
економічної безпеки держави

Дорошенко вікторія вікторівна, 
студентка факультету менеджменту і маркетингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Актуальність питання зумовлена тим, що трансформація еконо-
міки України непомірно затягнена в часі, а в останні роки й усклад-
нена невирішеністю таких гострих системних проблем, як тінізація 
економіки, корупція в усіх сферах державного впливу, ухиляння від 
сплати податків, катастрофічне падіння матеріального добробуту 
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населення та, безперечно, складна суспільно-політична ситуація, 
що склалася на території Україні. Наявність усіх цих факторів, що 
мають негативний вплив на економіку, засвідчує, що теоретико-
методологічні положення у сфері економічної безпеки потребують 
вдосконалення, а деякі механізми її досягнення – підвищення ефек-
тивності. 

Економічна безпека як фундамент національної безпеки набу-
ває неабиякої актуальності. А отже, зневага до неї може призвести 
до таких масштабних наслідків, як: занепад багатьох галузей еконо-
міки, банкрутство підприємств і підрив системи життєзабезпечення 
нації з подальшою втратою суверенітету.

З огляду на актуальність пошуку розв’язання проблеми досяг-
нення економічної безпеки країни численними є публікації з дослі-
дження поданого питання, вивчення його проблем та окремих склад-
ників. Проблемам економічної безпеки на державному рівні у своїх 
роботах багато уваги приділяють вітчизняні вчені-економісти. Се-
ред них можна виділити Н. Клунко, С. Майстро, Т. Полозова. Однак, 
попри велику кількість досліджень цієї теми, чимало питань стосов-
но напрямів і механізмів економічної безпеки України в сучасних 
умовах залишаються недостатньо розкритими.

Дослідження визначень поняття економічної безпеки, наведе-
них у публікаціях вітчизняних учених, свідчить про різноманіт-
ність його трактування. Пояснюється це тим, що сама категорія 
«економічна безпека» порівняно нещодавно стала повноправним 
об’єктом вивчення економічної науки. Проте розвиток досліджень 
у цьому напрямі відбувається доволі інтенсивно, про що свідчить 
низка фундаментальних наукових праць, а отже, спираючись на 
ключові наукові роботи, можна сформувати поняття «економічна 
безпека». Економічна безпека – це такий стан національного гос-
подарства, який здатний забезпечувати поступовий розвиток сус-
пільства, його фінансову, соціально-політичну стабільність, високу 
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обороноздатність в обставинах впливу негативних зовнішніх і вну-
трішніх факторів, результативне управління, забезпечення еконо-
мічних інтересів на вітчизняному та світовому рівнях. Економічна 
безпека вважається основним, системоутворюючим елементом без-
пеки нашої країни [3, с. 53].

Економічна безпека характеризується такими основними скла-
довими, як: економічна незалежність, стійкість і стабільність націо-
нальної економіки, здатність до саморозвитку та прогресу. 

Економічна незалежність передбачає можливість здійснення 
контролю з боку держави над використанням національних ресур-
сів, спроможність забезпечення конкурентних переваг для участі 
в  міжнародній торгівлі.

Така складова, як стійкість і стабільність національної економі-
ки, передбачає надійність усіх елементів економічної системи та за-
хист усіх форм власності.

Здатність до саморозвитку і прогресу означає, насамперед, 
спроможність, без втручання з боку інших держав, реалізовувати 
і захищати національні інтереси та створювати сприятливий інве-
стиційно-інноваційний клімат усередині держави [1].

Для досягнення найвищого рівня економічної безпеки необ-
хідним є формування такої державної політики, що відповідає су-
часним внутрішнім і зовнішнім викликам в Україні. У зв’язку з цим 
терміновим завданнями для органів державного управління є забез-
печення макроекономічної стабільності країни шляхом підвищення 
стійкості фінансового сектора, відновлення економічної активності 
суб’єктів господарювання та підвищення активності споживачів [4, 
с. 47].

Аналіз останніх показників соціально-економічного розвитку 
України, які оприлюднено Національною асоціацією банків України 
(за січень–жовтень 2019 р.), ілюструє, що: 
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Інфляція сповільнилася до 7,5 %. Індекс споживчих цін (ІСЦ) 
у вересні зріс на 0,7 % м/м. Це суттєво нижче за показник зростання 
2018 року (1,9 % м/м), завдяки чому динаміка ІСЦ у річному вимірі 
різко сповільнилася з 8,8 % р/р у серпні до 7,5 % р/р у вересні. 

Банки нарощують депозити. У вересні кошти населення у бан-
ках збільшилися на 0,7 % м/м, у іноземній валюті – на 1,3 % м/м. 
Загалом темп відновлення депозитної бази у річному вимірі сягнув 
12 % р/р у вересні, що є посткризовим максимумом для України.

Міжнародні резерви скоротилися через боргові виплати. У ве-
ресні міжнародні резерви Національного банку України скоротили-
ся на 0,6 млрд дол. США (2,6 %) до 21,4 млрд дол. США. Проте Уряд 
і НБУ змогли частково замістили це, поповнивши резерви через 
розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики на 
0,55 млрд дол. США та нетто-купівлею іноземної валюти на 0,9 млрд 
дол. США.

Платіжний баланс стабільний. У серпні дефіцит зовнішньої тор-
гівлі України товарами та послугами становив 1,2 млрд дол. США. 
Зростання експорту сповільнилося до 5 % р/р, тим часом як імпорт 
зріс на 7 % р/р. В експорті основною тенденцією літа було скоро-
чення поставок металопродукції, у імпорті – нарощування ввозу 
машин та обладнання.

Динаміка зарплат сповільнилася, проте залишається високою. 
У серпні зростання середньої номінальної зарплати в Україні спо-
вільнилося до 17,4 % р/р. Динаміка реальної зарплати сповільнила-
ся до 7,7 % р/р. За підсумками 8 місяців 2019 року зростання номі-
нальних зарплат становило 19,4 %, реальних – 9,5 % [5].

Однак наявні темпи зростання у 2019 р. все ще не відповідають 
вимогам сучасної економіки для досягнення необхідного рівня еко-
номічної безпеки держави. А отже, механізм державного управлін-
ня фінансово-економічною безпекою України в сучасних умовах 
потребує не тільки застосовування, а й вдосконалення шляхом під-
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тримання прийнятного рівня інфляції (до 10 %), підтримання висо-
кої динаміки заробітної платні, забезпечення балансу між рівнем 
експорту й імпорту, збереження валютно-курсової стабільності та 
припинення панічних очікувань і валютних спекуляцій.

Важливим є той факт, що для досягнення високого рівня еко-
номічної безпеки Україна також потребує інвестицій та створення 
нових робочих місць. Позитивним є той факт, що за останні п’ять 
років відбулися позитивні кроки у цьому напрямі. Так, у цьому році 
Україна посіла 64 місце серед 190 країн світу у рейтингу легкості 
ведення бізнесу, який підготував Світовий банк. А це означає, що 
країна піднялась на цілих 5 позицій вище порівняно з рейтингом 
Doing business 2018 року [6].

У 2019 р. активно приймаються закони, які безпосередньо впли-
вають на поліпшення інвестиційного клімату: про валюту; про при-
ватизацію; про отримання кредитів; про оподаткування; про проце-
дуру банкрутства. Також варто зазначити, що 17 жовтня 2019 року 
набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Украї-
ні».  Документ вносить зміни до низки законодавчих актів, які містять 
застаріле та неефективне регулювання. Зокрема, він спрямований 
на усунення юридичних прогалин, а також упровадження в правову 
систему України інноваційних правових інструментів [2]. 

Таким чином, для досягнення необхідного рівня економічної 
безпеки необхідне здійснення стимулюючої монетарної політики 
країни, збільшення розмірів кредитування реального сектора еко-
номіки. Пріоритетним напрямом підвищення економічної безпеки 
є створення сприятливих умов для надходження інвестицій в еко-
номіку України, що пов’язано з поліпшенням кредитної, валютної, 
банківської, бюджетної, податкової, інвестиційної політики. Уряд 
Украї ни повинен зосередити увагу не тільки на внутрішніх рефор-
мах, які допоможуть розв’язати проблеми з корупцією та монополі-
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зацією ринків, а й на зовнішніх, що пов’язані з поліпшенням інвес-
тиційного клімату в країні.
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Розвиток світової фінансової системи  
в умовах глобалізації

лазарєва Є. о., 
студентка факультету економіки і права ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Міжнародні зв’язки не можна уявити без налагодженої системи 
фінансових відносин. Дослідження особливостей розвитку світо-
вої фінансової системи є важливим науковим завданням стосовно 
визначення обсягів і напрямів руху фінансових потоків, що об-
слуговують міжнародні торгові та валютно-фінансові відносини 
світового господарства, та факторів, що визначають трансформації 
міжнародної фінансової системи. На сучасному етапі необхідним є 
дослідження сучасної світової фінансової системи. Цим і визнача-
ється актуальність даного дослідження.

Питанням функціонування фінансових систем і проблемами фі-
нансової глобалізації займаються такі вчені: І. Валлерстайн, Дж. Ві-
льямсон, Р. Дорнбуш, П. Кругман, X. Кьоллер, Р. МакКіннон, Р. Ман-
делл, Д. Медоуз, А. Мецлер, Дж. Стігліц, Я. Тінберген, Дж. Тобін,  
Дж. М. Флемінг. 

Метою дослідження є сучасні тенденції розвитку фінансової 
системи, визначення її недоліків та окреслення шляхів збалансова-
ності. 

Фінансова система – це сукупність окремих її ланок, кожна 
з яких має свої особливості в створенні та використанні фондів фі-
нансових ресурсів, які зосереджені в розпорядженні держави, не-
фінансового сектора економіки, певних фінансових інститутів та 
домогосподарств для фінансового забезпечення економічних і со-
ціальних потреб суспільства в цілому, господарських структур і на-
селення.
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Принципами побудови фінансової системи є:

– принцип єдності, який передбачає здійснення єдиної еконо-
мічної і фінансової політики;

– принцип функціонального призначення ланок, який виража-
ється в тому, що в кожній з них вирішуються свої завдання специ-
фічними методами, а також існують відповідні фонди грошових ко-
штів та апарат управління [3].

До організаційного складу фінансової системи входять:

1) органи управління:

Міністерство фінансів; Державна податкова служба; Державна 
контрольно–ревізійна служба; Державне казначейство; Пенсійний 
фонд; Рахункова палата Верховної Ради України; Аудиторська пала-
та; Комітет з нагляду за страховою діяльністю;

2) фінансові інститути:

Національний банк; комерційні банки; небанківські кредитні 
установи; страхові компанії; міжбанківська валютна біржа; фондо-
ва біржа; фінансові посередники на ринку цінних паперів.

Основні переваги фінансової глобалізації: 

– зростання обсягу зовнішньої торгівлі та ринків збуту продукції;

– доступ до ресурсів інших країн (залучення інвестицій);

– зростання конкуренції;

– використання переваг міжнародного поділу праці;

– долучення до новітніх технологій;

– експансія національного капіталу на закордонні ринки.

До недоліків фінансової глобалізації можна віднести:

– неконтрольований приплив дешевої некваліфікованої робочої 
сили;

– зменшення податкових надходжень і рівня керованості фінан-
сового сектора;
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– банкрутство неконкурентноздатних вир;

– високий рівень залежності країни;

– поширення тероризму, транснаціональної злочинності [3].

В умовах глобалізації подальший розвиток фінансової системи 
України можливий тільки на основі інтеграційних процесів. За роки 
незалежності у сфері інтеграції України в міжнародну фінансову 
систему зроблено чимало. Взаємодія українських громадян, при-
ватних підприємців, фірм, корпорацій, державних закладів з інши-
ми країнами набула бурхливого розвитку, що зумовило потребу 
в активізації міжнародних валютно-фінансових відносин. Україна 
стала членом головних міжнародних фінансових інституцій — Між-
народного валютного фонду і Міжнародного банку реконструкції 
і розвитку, інтегрувалася у міжнародну платіжну систему. Створено 
дієву систему валютного регулювання з використанням ринкових 
механізмів курсоутворення. Важливим напрямом інтеграційних 
процесів став вихід на світові фінансові ринки.

Ефективна участь України у світових економічних процесах 
вимагає посилення відкритості національної економіки. До цього, 
зокрема, спонукають вступ України до СОТ, розширення ЄС, інтегра-
ційні процеси на пострадянському просторі, динаміка кон’юнктури 
світових ринків та посилення конкурентного тиску на традиційних 
ринках українського експорту [1].

Все це доводить, що концепція реформування фінансової систе-
ми держави без урахування впливу міжнародних фінансів в умовах 
глобалізації є необгрунтованою і неповною.

Трансформаційні процеси в Україні вимагають чіткої координа-
ції дій в усіх сферах і ланках фінансової системи, що є концепту-
альною основою нової моделі економічного і соціального розвитку 
держави. 

Ця модель має поєднати постійне підвищення добробуту нації 
і кожного громадянина та становлення в Україні конкурентоспро-
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можної національної економіки, яка була б органічно включена 
в  глобальні економічні процеси і посіла в них гідне місце.

На сучасному етапі участь України у процесах фінансової глоба-
лізації представлена, перш за все, участю банківського та страхово-
го сегментів, а також поступовою інтеграцією українського фондо-
вого ринку у світовий.

Таким чином, ще раз варто зазначити, що роль держави в умовах 
фінансової глобалізації залишатиметься вагомою. Важливим її еле-
ментом є податкова складова, яка має бути спрямованою насампе-
ред на максимізацію позитивних ефектів від глобалізаційних про-
цесів для економіки нашої держави та її національної фінансової 
системи.
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У міру еволюції цивілізації змінювалися і відносини власності, 
набуваючи найрізноманітніших форм. Це дає підстави стверджува-
ти, що власність є категорія історична. Саме відносини власності є 
базою для будь-якої економічної системи.

Нерідко висловлюють сентенцію, що основою ринкових відно-
син може бути лише приватна власність, під якою розуміють влас-
ність окремих осіб або індивідуальну приватну власність. Світовий 
досвід свідчить, що розвинута ринкова економіка, цивілізований 
ринок спираються на поліморфізм власності. Сучасний ринок не 
байдужий до того, чи самостійні економічні (ринкові) суб’єкти і на-
скільки вони вільні у своїй господарській діяльності. Базою засто-
сування державної форми власності є ті сфери економіки, в яких 
об’єктивно велика потреба в прямому централізованому управлін-
ні, здійсненні державних інвестицій, а орієнтація на прибутковість 
не є критерієм, достатнім для функціонування у суспільних інте-
ресах.

 Державна форма власності виникає і у разі необхідності дер-
жавної допомоги для санації державних підприємств, що зазнають 
банкрутство. Відбувається це на основі націоналізації фактично 
збиткових підприємств, їх нації за допомогою державних коштів 
і наступної реприватизації. У сучасному світі немає жодної краї-
ни, де б держава не займалася активно господарською діяльністю. 
У країнах із розвинутою ринковою економікою за допомогою по-
датків державі централізується і перерозподіляється від 1/3 (США, 
Японія); понад 50 % (Швеція) валового національного продукту. 
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У західних країнах частка держави в основних фондах становить 
від 7 і 30 % і більше. 

Світова практика показує, що державна власність може бути 
ефективною, оскільки має визначені переваги порівняно з іншими 
формами власності, що пояснюються її функціями: спроможністю 
здійснювати макрорегулювання, формуванням стратегії економіч-
ного розвитку суспільства в цілому, оптимізацією структури націо-
нальної економіки за критерієм досягнення найвища ефективності, 
орієнтованої врешті-решт на людину [1].

Сьогодні, при величезній розмаїтості форм власності, недержав-
ною є власність не тільки окремих громадян, але й кооперативів, 
асоціацій, підприємств. У суспільстві вироблені певні правила по-
ведінки власників. До приватної власності можна віднести:

1) домашні господарства як економічні одиниці, що здійснюють 
виробництво продукції і надають послуги для власних потреб;

2) легальні приватні підприємства, що діють відповідно до за-
конодавства. Сюди належать підприємства будь-якого розміру – від 
індивідуального виробництва до великих підприємств;

3) нелегальні приватні підприємства в складі «тіньової еконо-
міки». Сюди належить уся діяльність у сфері виробництва товарів 
і надання послуг, яку приватні особи здійснюють без спеціального 
дозволу влади;

4) будь-який вид використання приватного майна або особис-
тих заощаджень – від здачі в оренду квартири до грошових лихвар-
ницьких операцій – між приватними особами. 

Приватна власність під час функціонування набуває окремих 
рис суспільного характеру. Це проявляється у виплаті обов’язкових 
внесків для соціального страхування, податків у державний і місце-
вий бюджети, ренти тощо. Крім того, приватні власники несуть таку 
саму економічну і правову відповідальність, задовольняють визна-
чені потреби, як і державні, а також колективні підприємства.
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Руйнація і повна дискримінація приватної власності в економіці 
в недавньому минулому призвела до того, що були не тільки усунуті 
негативні сторони приватного підприємництва, але й втрачені його 
сильні мотиваційні аспекти.

У сучасному цивілізованому суспільстві змінився стан приват-
ної власності. Багато економістів визнають, що вона виступає те-
пер не тільки в індивідуальній (трудовій і нетрудовій) але й в інших 
формах – колективній, груповій, акціонерній.

Колективна власність в Україні була подана насамперед коопе-
ративною власністю колгоспів, споживчих та інших форм корпора-
ції, а з початку 90-х років також акціонерною власністю, власністю 
спільних, змішаних підприємств.

Кооперативна форма власності поширена в більшості країн сві-
ту. За оцінками, у світі діють близько 1 млн кооперативних органі-
зацій, які об’єднують 600 млн осіб. Перші кооперативи з переробки 
і збуту сільськогосподарської продукції виникли в Данії і Швеції 
у 1880–1885 рр. з придбання добрив і сільськогосподарських зна-
рядь — у Голландії і Франції. Через 100 років у 12 країнах на част-
ку кооперативів припадало 60 % збуту сільгосппродукції. Сьогодні 
в  Японії вони реалізують понад 90 % товарної продукції аграрного 
сектора; у Голландії – 60–65; у Німеччині, Франції, Іспанії – 50–52; 
у  США, Великобританії, Італії, Бельгії – 30 %. Створено світову ор-
ганізацію «Міжнародний кооперативний альянс», що об’єднує сьо-
годні 370 млн кооператорів світу [3].

Отже, жодна з форм власності не може бути ідеальною та уні-
версальною. Кожна з них має свої сфери найефективнішого засто-
сування. Державна власність функціонує успішно у галузях з об-
меженими можливостями ринкового стимулювання. Акціонерна 
і кооперативна форми власності доцільні у випадках, коли необхід-
на концентрація коштів. Приватна власність використовується там, 
де не потрібно значного акумулювання коштів, а необхідні гроші 
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для ведення господарської діяльності можуть нагромаджуватися ін-
дивідуально.

Економічні системи відрізняються одна від одної різноманітним 
ступенем і формами власності на засоби виробництва. Сформована 
класична точка зору з цього приводу така. По-перше, для визна-
чення відмінності однієї економічної системи від іншої необхідно 
проаналізувати форму власності на засоби виробництва, що лежить 
в основі цієї системи. Інша точка зору зводиться до того, що інду-
стріально розвинуті країни переважно різняться за двома ознаками: 
1) за формою власності на засоби виробництва і 2) за способами, 
за допомогою яких координується та управляється економічна ді-
яльність [2].

Таким чином, національна економіка передбачає насамперед ре-
формування відносин власності, переходу від державної до багато-
манітної власності і, насамперед, суттєвого відродження на новій 
основі приватної власності на засоби виробництва. Останнє здій-
снюється завдяки роздержавленню власності та приватизації під-
приємств.
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Оцінка національного багатства в Україні

Сайков володимир ігорович, 
студент факультету міжнародних економічних відносин ХНЕУ ім. С .Кузнеця

У сучасному середовищі ринкової економіки та змагальнос-
ті у нагромадженні матеріальних і духовних благ, якими володіє 
країна, прийнято визначати й оцінювати ступінь поліпшення рівня 
життя його громадян рівнем величини «національного багатства» 
країни. При цьому до економічних благ належать блага, створені 
працею попередніх і нинішнього поколінь людей, а також задіяні 
у процесі виробництва природні ресурси. 

На жаль, природні багатства в цьому випадку розглядають-
ся в складі національного багатства тільки як природні ресурси 
(земля, ґрунти, надра, води, ліси, розвідані корисні копалини, ат-
мосфера, клімат) в частині, що включаються в процес виробництва 
суспільного продукту. Тому в наявних умовах не логічно ототож-
нювати конституційну норму «основне національне багатство» як 
природне багатство, що має неабияку вартість, разом з усіма свої-
ми якостями та властивостями життєдайності й добробуту для всієї 
нації, із просто «національним багатством», яке виступає в цьому 
сенсі як матеріальні блага, що є складовою «основного національ-
ного багатства».

Мета роботи: проаналізувати процес оцінювання національно-
го багатства України.

По-перше, ми повинні розуміти, що таке національне багатство. 
Національне багатство – це сукупність матеріальних благ і духо-
вних цінностей, нагромаджених суспільством за всю його історію, 
які мають ринкову цінність і можуть обмінюватися на гроші або 
інші блага. Масштаби, структура і якісний рівень національного ба-
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гатства визначають економічну могутність країни, потенціал її по-
дальшого соціально-економічного розвитку [1].

Новаторською на сьогодні визнається методика, розроблена фа-
хівцями Світового банку та запропонована в рамках роботи по ви-
значенню індикаторів стійкого розвитку. Метод був розроблений 
з метою аналізу структури національного багатства, ролі окремих 
його елементів в економічно розвинених країнах і країнах, що роз-
виваються. У рамках концепції, запропонованої фахівцями Світо-
вого банку, в національне багатство входять: природний капітал; 
виробничий капітал (активи); людський капітал (людські ресурси); 
соціальний капітал. Слід зазначити, що автори експериментальної 
методики з метою проведення порівнянь між країнами були змуше-
ні зробити в своїх розрахунках ряд значних припущень і ряд сер-
йозних спрощень. Так, зосередившись лише на економічному по-
тенціалі, не була проведена оцінка соціального капіталу, під яким 
розуміли «сукупність мереж, взаємовідносин, норм і інститутів, що 
впливають на продуктивність економіки». Крім того, людський ка-
пітал оцінювався за залишковим принципом: із загального обсягу 
чистого національного продукту (ЧНП) вираховувався ЧНП, виро-
блений за рахунок природних ресурсів, після чого розраховувалась 
поточна вартість залишку «нересурсного» ЧНП за середню кількість 
років продуктивного життя населення. З отриманого в результаті 
продукту, який може виробити населення, віднімалася сума акти-
вів і землі, і ця величина приймалася як оцінка людських ресурсів. 
Думка більшості економістів зводиться до того, що оцінювати багат-
ство країни можна з двох основних принципово важливих позицій: 
з точки зору суспільства або з точки зору цінності цього багатства 
в рамках здійснення економічної діяльності у вузькому сенсі. Ці по-
зиції і формують основні методи обчислення величини національ-
ного багатства [2]. 

Відповідно до цього розглянемо основні підходи до складу націо-
нального багатства: 1) людський капітал – це соціально-економічна 
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категорія, похідна від категорій «робоча сила», «трудові ресурси», 
«трудовий потенціал», «людський фактор», у загальному вигляді 
його можна розглядати як економічну категорію, яка характери-
зує сукупність сформованих і розвинутих унаслідок інвестицій 
продуктивних здібностей, особистих рис і мотивацій індивідів, що 
перебувають у їх власності, використовуються в економічній діяль-
ності, сприяють зростанню продуктивності праці і завдяки цьому 
впливають на зростання доходів (заробітків) свого власника та на-
ціонального доходу; 2) соціальна та виробнича інфраструктура (ви-
робнича інфраструктура – це комплекс галузей, що обслуговують 
основне виробництво і забезпечують його ефективну економічну 
діяльність. 

До них належать транспорт, зв’язок, електроенергетика, 
кредитно-фінансові заходи, спеціалізовані галузі ділових послуг; 
соціальна інфраструктура – це сукупність підрозділів підприємства, 
які забезпечують задоволення соціально-побутових і культурних 
потреб робітників підприємства. Соціальна інфраструктура, як пра-
вило, складається з підрозділів громадського харчування, охорони 
здоров’я, дитячих дошкільних закладів, закладів освіти, житлово-
комунального господарства, організації відпочинку, заняття фіз-
культурою та спортом); 3) природні ресурси – це сукупність об’єктів 
і систем живої та неживої природи, компоненти природного серед-
овища, що оточують людину, які використовуються в процесі сус-
пільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних 
потреб людини та суспільства [3].

Знаючи, що таке національне багатство, його склад, можна оці-
нити національне багатство України.

За думкою О. І. Ковалів [4], всі природні багатства, що розта-
шовані в межах України і знаходяться у безпосередніх відносинах 
з людиною – громадянином, є не просто об’єктами економіки та 
природокористування різноманітних рівнів (природних, антропо-
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генних) і масштабів (від місцевого до біосферного), але становлять 
основу життєдіяльності й економічного зростання кожного грома-
дянина, кожної громади і держави в цілому.

На жаль, новітні трансформаційні процеси, особливо земельні 
й аграрні реформування, які проходили після проголошення неза-
лежності України, продовжували носити бюрократичний характер 
і не націлювались на досягнення національної ідеї щодо створення 
повного добробуту для всіх громадян України, в тому числі для се-
лян як генофонду нації.

При цьому поза увагою залишились проблеми загальнонаці-
онального рівня стосовно інституалізації конституційних норми 
щодо землі та її природних ресурсів – об’єкта права власності укра-
їнського народу, що перебувають під особливою охороною держави 
і до яких мають пряме відношення всі громадяни України, а не лише 
селяни.

Такий стан доречно вважати «закономірним», адже до цього 
часу відсутні відповідні теоретико-методологічні наукові обґрун-
тування стосовно реальних шляхів звершення земельної реформи 
на цій основі та з позиції національних інтересів.

Набуття прав власності на окремі земельні ділянки, в тому числі 
через безоплатну передачу земельних паїв у власність, аж ніяк не 
може замінити інституту права власності всього Українського на-
роду, а тим більше їх неможна ототожнювати. Ця ключова вимога 
розмежування інтересів власників земельних ділянок і власників 
основного національного багатства стала головною аксіомою, про-
понованою нами парадигми як нової, в основі якої лежать вимоги до 
розмежування, також інших функціональних прав і до виокремлен-
ня їх в основні чинники інституціонального середовища з позицій 
національних інтересів в Україні [4].

Порівнюючи національне багатство України та інших країн, на-
приклад США, отримуємо такі дані. У США [5] – соціальна та вироб-
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нича інфраструктура – 15,6 %, природні ресурси – 2,9 %, людський 
капітал – 81, 5 %. В Україні: водні ресурси – 56 %, атмосферне пові-
тря – 15 %, земля – 2,70 %, відходи – 18 %, рослинні ресурси – 1,80 %, 
мінеральні ресурси – 4,80 %, інші – 1,60 %.

Таким чином, проаналізовано процес оцінювання національного 
багатства України. Виявлено певні недоліки цього процесу порівня-
но з іншими країнами.
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Розвиток людської цивілізації постійно рухається вперед, а еко-
логічна ситуація погіршується через неправильне господарювання. 
Ресурси – це лімітована сировина, тому важливо раціонально їх вико-
ристовувати у виробництві. Актуальність проблеми полягає в тому, 
що стрімке зростання вартості енергоносіїв обумовлює необхідність 
пошуку і впровадження передових ресурсозберігаючих технологій, 
які б дозволили не тільки зменшити вплив на оточуючий світ, але 
значно економити кошти підприємств та природні ресурси.

Метою статті є визначення оптимальних способів ресурсозбе-
реження шляхом впровадження інноваційних технологій в пере-
робку вторинної сировини. 

Швидкий розвиток промисловості обумовив велике зростання 
обсягів застосування природних ресурсів і водночас спостерігаєть-
ся виснаженість родовищ не відновлюваних ресурсів та забруднен-
ня навколишнього середовища. Проблема правильного природоко-
ристування є важливою для України, бо наша країна повністю не 
забезпечена корисними копалинами, а ВВП за рівнем ресурсоміст-
кості в 1,5-8 разів перевершує показники розвинених країн.

Міжнародна практика говорить про те, що раціональне при-
родокористування та ресурсозбереження забезпечуються завдяки 
запровадженню продуктивних економічних механізмів керування 
природними ресурсами, застосуванню маловідходних і безвідход-
них технологій, дійових систем і засобів контролю за використан-
ням та збереженням ресурсів і охорону довкілля від забруднення.
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Ресурсозбереження — це передовий напрям використання при-
родно-ресурсного потенціалу, що дозволяє економити природні 
ресурси та підвищити рівень виробництва продукції за тієї самої 
кількості використаної сировини й інших матеріалів.

Мета ресурсозбереження може бути виконана за таких умов:

– проведення ефективних заходів раціонального використання 
ресурсів;

– застосування нової техніки та технологій;

– виділення коштів на природоохоронну діяльність;

– замінна первинних матеріалів вторинними;

– створення індустрії перероблювання відходів виробництва [1, 
c. 11–12].

Ресурсозбереження є ефективним напрямком розвитку економі-
ки, оскільки при цьому забезпечується збалансованість соціальної, 
екологічної та економічної складових життєдіяльності суспільства.

В Україні виняткова мінерально-сировинна база. В надрах нашої 
землі відкрито більше ніж 20 тис. родовищ з 117 видів мінеральної 
сировини, з яких 9225 родовищ промислово важливі та враховують-
ся Державним балансом запасів корисних копалин. 

Промислові підприємства освоїли понад 3286 родовищ з 100 ви-
дів корисних копалин, що містять від 40 до 75 % розвіданих запасів 
різноманітних корисних копалин. На базі цих родовищ діє понад 
дві тисячі гірничодобувних, збагачувальних і переробних підпри-
ємств.

На початку XXI століття сучасний світ демонструє інтерес до 
особливостей прояву екологічної свідомості в економічному розви-
тку, його прогностичної функції, пов’язаної з урахуванням допусти-
мих норм експлуатації навколишнього середовища і формуванням 
орієнтирів подальшого цивілізаційного розвитку у складній еко-
логічній ситуації, що тільки підтверджує необхідність пов’язувати 
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результати економічної діяльності людини з принципом «єднання» 
людини й природи на практиці [3, c. 253].

Велика кількість розвинутих європейських країн з метою захис-
ту оточуючого середовища та ресурсозбереженню використовують 
сучасні технології для утилізації та переробки відходів. Світовий 
досвід пропонує багато варіантів доцільного використання вторин-
ної продукції.

Можливість використання відходів як вторинної сировини для 
енергетичного комплексу країни, а також у межах промислової коо-
перації є найбільш цікавою для України. Таке використання відходів 
може привести до позитивних зрушень як у соціально-економічній 
сфері (належне залучення відходів скоротить витрати на їх ути-
лізацію, а використання для потреб енергетики суттєво скоротить 
тарифи на електроенергію) так і, що також важливо з огляду на су-
часну екологічну ситуацію, в екологічній. Більш того, раціональне 
використання відходів неодмінно приводить до ресурсозбережен-
ня, адже скорочення ресурсів, як і зростання кількості відходів, від-
бувається постійно, тож необхідно лише встановити правильний 
зв’язок між цими процесами.

Враховуючи дані Міністерства енергетики та захисту довкілля 
України та електронного сервісу «Інтерактивна мапа Міністерства 
екології та природних ресурсів України», можна стверджувати, що 
кількість стихійних сміттєзвалищ в Україні зростає з кожним днем, 
а  отже, екологічна ситуація в країні погіршується (рис. 1). 

Сьогодні політика управління відходами є малоефективною, 
основною причиною цього є нехтування можливістю використання 
відходів як ресурсів у процесі вторинного виробництва, незважаю-
чи на зниження обсягів ресурсів, що не відтворюються, та щорічне 
зростання обсягів виникнення відходів. 
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Висновок. Сьогодні проблема ресурсозбереження є багатоас-
пектною і доволі болючою, особливо для України, де влада не при-
діляє належної уваги цьому питанню, вважаючи його другорядним. 
Задля зміни ситуації на краще необхідне чітке розуміння сутності 
категорії «ресурсозбереження». Ефективним рішенням цієї про-
блеми буде проводження концепції 3R (Reduce, reuse, recycle), яка 
активно використовується в розвинутих європейських країнах. Се-
ред важливих методів впровадження цієї концепції слід зазначити, 
що спочатку потрібно запровадити систему сортування відходів 
для звичайних споживачів і знизити кількість відходів, які захоро-
нюють або спалюють, шляхом використання відходів як вторинної 
сировини. 

Отже, для уникнення глобальної проблеми необхідно ретельно 
підходити до вирішення цього питання та підбирати методи бороть-
би згідно з економічним розвитком країни.
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Світова фінансова система – це система, що складається з інсти-
тутів і регуляторів, які діють на міжнародному рівні, на відміну від 
тих, які діють на національному або регіональному рівнях. Основ-
ними гравцями світової фінансової системи є міжнародні інститути, 
такі як: Міжнародний валютний фонд і Банк міжнародних розрахун-
ків, національні агентства і відомства, наприклад, центральні банки 
і міністерства фінансів, приватні установи, що діють у глобальному 
масштабі, наприклад, банки і хедж-фонди, і регіональні установи, 
наприклад, у Єврозоні.

Світова фінансова система охоплює три типи фінансових рин-
ків: фондовий, валютний та товарно-сировинний. Фондовий ринок 
оперує цінними паперами: акціями, векселями, депозитними серти-
фікатами, облігаціями, чеками. Значна частка фінансових операцій 
на товарно-сировинному ринку відбувається з нафтою, золотом, цу-
кром, зерном. На валютному ринку виконуються операції зі світо-
вими валютами [1].

Мета роботи: проаналізувати розвиток світової фінансової сис-
теми в умовах глобалізації.

Термін «глобалізація» вперше введено в науковий обіг Т. Леві-
том у 1983 р., який визначав його як феномен злиття ринків окремих 
продуктів, що виробляються транснаціональними компаніями. Аме-
риканський соціолог Р. Робертсон у 1985 р. тлумачив це поняття як 
процес всезростаючого впливу різних факторів міжнародного зна-
чення (наприклад, тісних економічних і політичних зв’язків, куль-
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турного й інформаційного обміну) на соціальну дійсність в окремих 
країнах. Розвинувши і розширивши теорії Т. Левіта і Р. Робертсона, 
на сучасному етапі розвитку міжнародної економіки можна зазна-
чити, що процес універсалізації, становлення єдиних всепланетар-
них структур, зв’язків і відносин у різних сферах життєдіяльності 
являє собою глобалізацію в більш широкому розумінні. Цей процес 
означає гомогенізацію життя, яка проявляється в тому, що ціни, про-
дукти, якість охорони здоров’я, доходи, відсоткові банківські ставки 
тощо мають тенденцію до вирівнювання на світовому ринку. Акту-
альними для нашого часу є і процеси глобалізації, які породжуються 
економічними чинниками: суспільним розподілом праці, науково-
технічним прогресом, міждержавними інтеграційними процесами, 
міжнародним рухом капіталу і робочої сили, міжнародними суспіль-
ними об’єднаннями і неурядовими організаціями, різноманітними 
формами міжнародного культурного обміну і спілкування. 

Фінансова глобалізація є однією з форм і процесів глобалізації, 
які включають у себе вільний і ефективний рух капіталів між краї-
нами і регіонами, функціонування глобального ринку, формування 
системи наднаціонального регулювання міжнародних фінансів, ре-
алізацію глобальних фінансових стратегій ТНК і транснаціональних 
банків.

З 1980 р. система фінансових ринків постійно функціонує на 
глобальному рівні. Виникла і розвинулась світова фінансова мере-
жа, яка об’єднала провідні фінансові центри різних регіонів світу: 
Нью-Йорк і Чикаго – в Америці; Лондон, Цюріх, Франкфурт, Париж, 
Амстердам – у Європі; Гонконг, Токіо, Сінгапур, Бахрейн в Азії; Вір-
гінські, Багамські й Кайманові острови – в Карибському регіоні. 

Зміцнення зв’язків між ними, по суті, означало глибинну фінан-
сову трансформацію, що має три ключові аспекти: глобальну присут-
ність міжнародних фінансових установ; міжнародну фінансову інте-
грацію; швидкий розвиток фінансових інновацій. На початку ХХІ ст. 
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до них приєднались нові фінансові центри країн, що розвиваються 
(Шанхай, Сан-Паулу, Москва, Варшава). Концентрація капіталу й ін-
телектуальних ресурсів, швидкий розвиток інформаційно-мобільних 
технологій та Інтернету прискорили глобальну інтеграцію і розви-
ток фінансового інжинірингу, збільшили капіталізацію і значення 
фінансового сектора в глобальній економіці [2].

Аналітики фінансових ринків зазначають, що в основі глобалі-
зації фінансової системи лежить взаємодія таких явищ:

– технічний прогрес, що дозволяє здійснювати міжнародні фі-
нансові угоди в режимі реального часу й значно скоротити витрати 
на транспорт і комунікацію;

– зростаюча конкуренція: з одного боку, між кредитними та 
фінансовими установами на фінансових ринках, а з іншого – між 
самими фінансовими ринками внаслідок значного розвитку інфор-
маційних технологій і телекомунікацій;

– реструктуризація кредитних і фінансових установ шляхом їх-
нього злиття й поглинання як наслідок зростаючої конкуренції між 
ними;

– широка інтернаціоналізація бізнесу через посилення трансна-
ціонального характеру діяльності корпорацій;

– консолідація регіональних інтеграційних об’єднань (у Євро-
пі  – Економічний і валютний союз);

– послаблення твердого контролю щодо здійснення міжнарод-
них угод, пов’язаних з рухом капіталу фондових бірж;

– макроекономічна стабілізація і реформи в ряді країн, що роз-
виваються, і країн з перехідною економікою, які створили сприятли-
вий клімат для іноземних інвесторів;

– широке використання «принципу важеля» (значне позичання 
коштів для своїх інвестицій) і розвиток процесів сек’юритизації ак-
тивів у промислово розвинених країнах [3].
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Таким чином, якісний розвиток світових фінансових ринків 
свідчить про їх більш високу ефективність і про зростаючу роль 
саме міжнародних ринків капіталу у сфері залучення кредитних 
ресурсів. Але, незважаючи на те, що глобалізація об’єктивно ста-
ла невід’ємним аспектом ведення бізнесу на світових фінансових 
ринках і учасники ринків асоціюють із цим процесом найвищий 
ступінь складності, більшу частку постійних витрат, високі вимоги 
до фахівців і дуже тверде конкурентне середовище, питання про 
ступінь привабливості глобального ведення бізнесу для більшос-
ті неоднозначний. Чим глобалізованіша країна, тим менший обсяг 
функцій держави вирішується на національному рівні. Повна гло-
балізація фінансів призведе до перенесення більшості функцій дер-
жави щодо регулювання фінансовою сферою країни на глобальний 
рівень, тому важливим є визначення тих функцій, які лишатимуться 
прерогативою держави.
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Однією з найскладніших і найважливіших сфер світового гос-
подарства є міжнародні фінансові системи та відносини. Вони міс-
тять у собі проблеми та тенденції як і світової, так і національної 
економіки. Розвинуті міжнародні відносини не складуться без на-
лагодженої економічної системи, і чим вищий рівень фінансової 
глобалізації країни, тим більше ця країна братиме участь у світових 
економічних відносинах.

На сучасному етапі розвитку світової економіки найбільш ак-
тивно розвивається фінансова глобалізація, яка показує напрями 
економічного прогресу більшості країн світу. Такі тенденції міжна-
родної економіки стимулюють зміни у фінансовій діяльності, ство-
рюють умови для появи нових форм інтеграційних зв’язків, при-
зводять до створення могутніх міжнародних фінансових установ, 
які можуть контролювати величезні обсяги фінансових ресурсів та 
окреслювати напрями окремих країн. 

Глобалізація світової економіки є багатобічним явищем, що ви-
пливає у розростанні спрямування до засновування єдиного, всес-
вітнього ринку товарів, капіталів і послуг, в посиленні взаємозв’язків 
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та взаємозалежності окремих держав, в економічному зближенні 
та об’єднанні окремих країн у єдиний господарський комплекс. 
Основними чинниками розвитку глобальної фінансової системи є 
не лише вихід на міжнародний рівень виробництва та розширен-
ня фінансових відносин між країнами, а й спрощення переміщення 
фінансових потоків на рівні окремих країн та міжнародних еконо-
мічних організацій. Розширення фінансового ринку – явна ознака 
фінансової глобалізації, а для її виміру використовуються індекс 
глобалізації та показники глобалізованості фінансової сфери. 

Створення глобальної фінансової системи супроводжується 
швидким підвищенням світових фінансових потоків, різким зрос-
танням обсягів переливу капіталу між державами, величезним роз-
ширенням масштабів фондових і кредитних ринків. Проте у сього-
денні на фінансових ринках змінилися пріоритети інвесторів, які 
зацікавлені у можливості інвестувати на світовий фінансовий ри-
нок, незважаючи на фактори ринку. Це значною мірою відбулося за 
сприяння чіткої та налагодженої системи регулювання операцій на 
фінансовому ринку, забезпечення прав інвесторів та широкі мож-
ливості для розміщення коштів. Це, як приклад, банківські вклади, 
захищені системою гарантій приватних депозитів, інвестицій у пен-
сійні та страхові фонди, надійність яких гарантована національни-
ми законодавчими актами і внутрішніми правилами регулювання 
діяльності цих інституцій, та самостійна купівля акцій, коли інвес-
тор приймає на себе весь ризик інвестування. Ця тенденція сприяла 
зростанню обсягів венчурного капіталу, збільшенню питомої ваги 
торгів акціями на світовому фінансовому ринку, що вплинуло на 
зростання як портфельних, так і прямих інвестицій. 

Проте фінансову глобалізацію треба розглядати не тільки з точ-
ки зору нових інвестиційних можливостей, а й з урахуванням нових 
загроз для стабільності національних фінансових систем. Як відо-
мо, фінансова глобалізація на певному етапі свого розвитку може 
призводити до підвищення нестабільності функціювання світової 
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фінансової системи. Такі фактори, як лібералізація руху капіталу за 
умов відсутності ефективної системи їх державного регулювання, 
короткотерміновість та спекулятивний характер іноземного фі-
нансування, діяльність фінансових інститутів з низьким кредитним 
рейтингом, слабкість фінансових систем окремих країн, формують 
передумови для виникнення та поширення дестабілізуючих проце-
сів у функціюванні світової фінансової системи

Розвиток фінансової системи України має суттєвий вплив на 
національну економіку держави, яка значною мірою залежить від 
глобальних економічних процесів і внутрішньої політики уряду. 
Глобалізація породжує неоднозначні та суперечливі, як позитивні, 
так і негативні тенденції економічного зростання. Фінансова глоба-
лізація породжує нові можливості для зміцнення великої кількості 
національних економік, зростає рівень інвестиційних ресурсів роз-
винутих країн. Але водночас загострюється ворожнеча за світове 
лідерство. Знижується стійкість світової економіки, що призводить 
до зростання темпів розповсюдження нестабільності фінансової 
системи серед взаємопов’язаних країн. Під впливом останньої від-
бувається загострення боротьби за володіння основними ресурсами 
життєпостачання та регіональні конфлікти.

Глобалізація сучасної економіки поступово перетворюється на 
інституційно оформлений процес, а суперництво між економічно 
розвинутими країнами переходить у фінансову сферу, тому держав-
ному уряду важливо вміти оцінити переваги та навчитися своєчас-
но користуватися та керувати ними. Актуальним питанням стало 
застосування традиційних і новітніх технологій залучення осо-
бистих накопичень населення в інноваційно-інвестиційну сферу та 
підприємницьку діяльність.

Таким чином, формування глобального фінансового простору на 
сучасному етапі зумовлене прискоренням руху міжнародних фінан-
сових потоків у часі і просторі, збільшенням обсягів усіх видів між-



СУчаСні економічні реалії України: проблеми формУвання інноваційної економіки

74

народних трансакцій, зростанням кількості компаній та фінансових 
груп, що у своїй діяльності виходять за межі національних фінан-
сових систем, а також розвитком сучасних інформаційних техно-
логій. Поступова ліквідація бар’єрів щодо здійснення міжнародних 
операцій та входження іноземного капіталу в національні фінансові 
системи, лібералізація руху капіталу, а також пом’якшення антимо-
нопольного законодавства щодо створення фінансових холдингів, 
гармонізація фінансового нагляду та регулювання фінансової по-
літики різних країн призводять до об’єднання фінансових систем 
окремих країн і поступового формування єдиного фінансового про-
стору. Існують різні підходи до визначення сутності фінансової гло-
балізації і як процесу, і як ідеології, і як ступеня взаємозв’язку між 
країнами. У найбільш загальному вигляді фінансова глобалізація 
являє собою об’єктивний процес, що є частиною загальної глобалі-
зації економіки, і передбачає поступове об’єднання національних 
фінансових ринків у єдиний світовий фінансовий ринок на основі 
вільного та ефективного руху капіталу між країнами і регіонами, 
посилення ролі фінансових центрів, масштабності валютних і кре-
дитних операцій. 

Фінансова глобалізація є найбільш складним і розвиненим з точ-
ки зору інтернаціоналізації  процес, пов’язаний одночасно з по-
глибленням фінансових зв’язків країн, лібералізацією фінансового 
законодавства, активізацією інвестиційних потоків, створенням по-
тужних фінансових інститутів. Процеси інтеграції України у світо-
вий та європейський фінансові ринки потребують розробки націо-
нальної моделі розвитку українського фінансового ринку, в основі 
якої має бути гармонізація наявної нормативно-правової бази щодо 
фінансових ринків із європейським і міжнародним законодавством. 
Саме в цьому напрямі мають бути спрямовані подальші досліджен-
ня. Відповідно, глобалізація у фінансовій сфері має об’єктивний ха-
рактер і проявляється у різних формах. 
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Тіньова економіка сьогодні є однією з найважливіших проблем, 
що стримують розвиток світового співтовариства, від вирішення 
якої безпосередньо залежить «здоров’я» національних економік, 
рівень правопорядку, добробут населення. Сучасна нелегальна, 
або так звана «тіньова» економіка, є загальносвітовим негативним 
явищем, яке з розвитком національних і міжнародних економічних 
зв’язків та фінансово-господарських технологій набуває нових, все 
більш небезпечних властивостей. Сьогодні тіньова економіка з тією 
чи іншою послідовністю, інтенсивністю та обсягами проявляється 
у всіх країнах світу. Найбільшу загрозу світовій спільноті становить 
нелегальна  економічна активність країн, що розвиваються, тому 
що саме в цих країнах найбільш розвинений тіньовий сектор і най-
складніші умови його скорочення.
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Метою роботи є аналіз сучасного стану тіньового сектора еко-
номіки у країнах, що розвиваються, та визначення основних видів 
нелегальної економічної активності, їх внесок у прибуток країн, 
оцінка їх загрози для цих країн і усього світу.

Нелегальна економіка – сектор економіки, сфера людської ді-
яльності, спрямованої на отримання вигоди, основне регулювання 
в якій відбувається за допомогою домінуючих неформальних ме-
ханізмів. Може бути визначена як вся економічна діяльність, що 
з різних причин (негрошовий оборот, високі податки, законодавчі 
заборони тощо) не враховується офіційною статистикою і не вхо-
дить до ВНП. Активний розвиток неформального сектора економіки 
починає спостерігатися з другої половині ХХ ст., що пов’язується 
з глобальною трансформацією світового господарства. 

Неформальну економіку можна визначити як сукупність відно-
син, притаманних всій економіці в цілому, або – в рамках економіко-
соціологічного підходу – як особливу стратегію економічних аген-
тів, спосіб заробити на задоволенні попиту людей незалежно від 
легальності здійснюваних дій і, з іншого боку, можливість суб’єктів 
економіки переслідувати свої цілі в прийнятних для них умовах, 
ніж ті, які існують у рамках законів [1].

У розвинених країнах масштаби нелегального сектора економі-
ки відносно невеликі та складають приблизно 5–15 % ВВП. У краї-
нах, що розвиваються, тіньовий сектор відіграє помітнішу роль. Так, 
у деяких з них тіньова економіка навіть переважає офіційну (Ніге-
рія, Болівія, Таїланд). 

Середні масштаби тіньової економіки в країнах, що розвивають-
ся, складають у середньому 35–45 %. 

В економіці надмірно бюрократизованих і корумпованих країн, 
що розвиваються, неформальна економіка замінює собою економіку 
офіційну, дозволяючи людям виживати і працювати. У країнах, що 
розвиваються, найбільша частка неформальної економіки сконцен-
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трована в таких галузях, як будівництво, виробництво одягу, роз-
дрібна торгівля [2].

Якщо в розвинених країнах у тіньовому секторі працюють 
в основному невеликі фірми, а заробітки від діяльності використо-
вуються як додаткове джерело доходу, в країнах, що розвиваються, 
ситуація інша. Мігранти з сільської місцевості, що нездатні знайти 
роботу в легальному секторі, змушені добувати основні засоби іс-
нування в економіці тіньовій. Повсюдна корупція і вади в законо-
давстві сприяють тому, що значна частина господарської діяльності 
виявляється неврахованою офіційною владою.

У слаборозвинених країнах із традиційною економікою існу-
вання тіньового сектора найбільш помітне і несе загрозу світовому 
суспільству. Дії уряду найменш розвинених країн змушують насе-
лення ігнорувати закони, що заважають людям просто жити і задо-
вольняти свої потреби, а дії уряду з контролю за виконанням таких 
законів змушують людей займатися непродуктивної діяльністю: по-
літизованою боротьбою з державою, що призвела до легалізації ба-
гатьох незаконних видів діяльності та прав власності, що не змінило 
загальної картини, оскільки з’явилися як нові нелегали, так і нові 
нелегальні види діяльності. 

Бідність є одночасно наслідком і причиною існування нефор-
мальної економіки, оскільки бідні громадяни зацікавлені в отри-
манні хоч яких доходів, при цьому законність способу отримання 
відходить на другий план перед необхідністю виживати. Люди з де-
яких соціальних груп можуть практично не мати шансів на легаль-
не працевлаштування. У деяких випадках бездомні самі прагнуть 
потрапити до в’язниці. Для бідних верств населення втрати часу, 
пов’язані з узяттям під варту, не так страшні, як штрафи.

Потреби безмежні, сила ж примусу держави обмежена, як об-
межені його ресурси, це призводить до неможливості встановлення 
законності у випадках, коли в державі діють явно невигідні суспіль-
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ству закони, при цьому люди йдуть на правопорушення навіть під 
страхом смертної кари. З цього можна зробити висновок, що чим 
більше прибутку може принести правопорушення, тим більше ко-
штів необхідно буде витратити на його стримування, або тим біль-
ше жорстокі закони необхідно буде встановити. Корупція законот-
ворчих органів призводить до прийняття законів без балансування 
інтересів особистості, суспільства і держави. Таким чином, бідність 
і корупція є основними причинами існування нелегального секто-
ра  [1; 3].

До найбільш прибуткових галузей тіньової економіки можна 
віднести такі види діяльності, як крадіжки, грабіж, розбій; коруп-
ція – порушення посадових повноважень у корисливих цілях; від-
мивання грошей – додання незаконно отриманим коштам видимості 
легальності; контрабанда – порушення митних норм; браконьєр-
ство – порушення правил полювання, рибного лову і рубки лісу; 
виробництво підробленої (контрафактної) або неврахованої у зві-
тах продукції; «тіньова наука» – розробка нових синтетичних нар-
котиків, програм для злому банківських систем та інформаційного 
шахрайства, найм нелегальних мігрантів. Серед видів діяльності, які 
часто забороняються, є такі, як рейдерство, азартні ігри, проститу-
ція, розповсюдження порнографії, деякі медичні послуги, поширен-
ня психоактивних речовин та інші, попит на які штовхає людей на 
порушення законів.

Чим вище прибутковість галузі і чим сильніше вона регулюєть-
ся, тим у ній буде більше частка неформальної економіки. 

У всіх країнах світу з ринковою структурою економіки була,  
є і, мабуть, буде існувати тіньова економіка. Її масштаби, види, про-
яви можуть різнитися, але жодної з країн не вдалося позбутися її до 
кінця. Слаборозвинені країни не можуть подолати цю проблему са-
мостійно, тому їм необхідна допомога зі сторони більш розвинених 
країн. Також зменшити обсяг нелегального сектора допоможе удо-
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сконалення законодавства країн, боротьба с корупцією і підвищен-
ня рівня життя населення. Якщо нелегальна діяльність у країнах, 
що розвиваються, зростатиме, то це загрожує економічній і політич-
ній безпеці всього світу. Наслідками надмірного розвитку тіньової 
економіки може стати криза економіки народного господарства, 
втрата керованості державою, руйнування господарських зв’язків, 
спад виробництва, зростання економічної злочинності і ряд інших 
аспектів. У соціальній сфері тіньова економіка призводить до різ-
кої диференціації, розшарування суспільства на бідних і багатих, 
які втратили моральні й етичні орієнтири; до орієнтації значної 
частини суспільства, у тому числі інтелігенції, на отримання дохо-
ду будь-якими засобами: з використанням службового становища, 
хабарництва, спекуляції, крадіжки й ін. Таким чином, тіньова еко-
номіка виступає як реальна загроза економічній безпеці усіх країн 
світу, тобто ця проблема є однією з найнебезпечніших й актуальних 
проблем сучасності та потребує подальшого дослідження, а також 
пошуку шляхів її вирішення за рахунок скорочення тіньового сек-
тора економік країн, що розвиваються. 
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Зовнішні ефекти в економіці  
та їх вплив на довкілля

корсун ілля,  
студент факультету міжнародних економічних відносин ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Не бійтеся досконалості, Вам її не досягнути.
Сальвадор Далі

У реальному житті ніколи не було й не буде ідеальних умов для 
вироблення й реалізації товарів і послуг. Завжди існують фактори 
та чинники, які не можна описати стандартними формулами, перед-
бачити чи врахувати. Саме тому існує зовнішній ефект – ситуація, 
коли частина вигід або витрат, пов’язаних з виробництвом або спо-
живанням продукту, впливає на тих, хто не є безпосереднім вироб-
ником або споживачем продукту. 

За словами А. Ендрес, зовнішній ефект полягає в тому, що си-
туація користі для фірм – ситуація прибутку для індивіда безпо-
середньо, тобто без ринкового механізму, залежить від діяльності, 
контрольованої іншим індивідом [2]. На підставі цього можна вста-
новити, що життєвий світ кожного окремого індивіда містить серію 
«зовнішніх ефектів».

Не менш вагомою причиною таких ефектів є ціна – найважли-
віший механізм у ринковому процесі. Рівноважна ціна пов’язана із 
граничною корисністю товару, що їй відводять споживачі, і гранич-
ними витратами, яких зазнають виробники. У звичайних умовах ця 
теорія прогнозує досить точно реальне положення на ринку. Але є 
приклади, коли ціні не вдається «охопити» всі корисні властивостей 
і витрати, пов’язані з операціями на ринку. Збої на ринку, подібні 
цим, мають місце, коли третя сторона є під впливом виробництва 
або споживання товару. Такий ефект із присутністю третьої сто-
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рони називається зовнішнім ефектом. Якщо зовнішній вплив стає 
джерелом витрат для третьої сторони, то це негативний зовнішній 
ефект. Якщо ж зовнішній вплив створює блага для третьої сторони, 
то йдеться про позитивний зовнішній ефект.

Форми прояву негативних зовнішніх ефектів різноманітні. Так, 
робота ТЕЦ викликає у населення, що проживає у безпосередній 
близькості, хронічні захворювання легенів, бронхіт, ларингіт, рак. 
Виробництво мінеральних добрив на хімічних комбінатах, забруд-
нюючи повітря і водойми, завдає шкоди туристичним фірмам, змен-
шуючи кількість туристів. Будівництво нового заводу в густонасе-
леному житловому кварталі призводить до посилення інтенсивності 
руху вантажного транспорту, підвищення рівня шумів та ін.

Види позитивних ефектів також доволі різноманітні. Наприклад, 
спорудження лікарні в густонаселеному кварталі сприятливо впли-
ває на стан його жителів. Діяльність пасічника з розведення бджіл 
благотворно позначається на запиленні садів на сусідніх ділянках. 
Люди, які займаються туризмом, зміцнюють своє здоров’я, а це до-
зволяє економити суспільні кошти на охорону здоров’я. Придбання 
вищої освіти індивідом приносить користь суспільству: підвищуєть-
ся його освітній рівень, створюються передумови для розвитку НТП, 
у виробництві використовується більш кваліфікована робоча сила, 
знижується рівень злочинності, змінюється політична активність 
населення.

Варто також розглянути дослідження Рональда Коуза, зокрема 
теорему Коуза, яка викладена в його статті «Проблема соціальних 
витрат». 

Англійський економіст стверджує: «Якщо права власності чітко 
визначені і трансакційні витрати дорівнюють нулю, то розміщен-
ня ресурсів (структура виробництва) залишатиметься незмінним 
і ефективним незалежно від змін у розподілі прав власності» [2]. 
Отже, з точки зору Коуза, в умовах нульових трансакційних витрат 
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(а саме з цих умов виходила стандартна неокласична теорія) ринок 
сам зуміє впоратися із зовнішніми ефектами. 

Таким чином, висувається парадоксальне положення: за відсут-
ності витрат з приводу укладання угод структура виробництва за-
лишається такою ж незалежно від того, хто яким ресурсом володіє.

Теорема Коуза розкриває економічний сенс прав власності, від-
водить звинувачення ринку в «провалах», виявляє ключове значен-
ня трансакційних витрат і показує, що посилання на зовнішні ефек-
ти – недостатні підстави для державного втручання.

Кінцевий висновок Коуза такий: «якби всі права були ясно ви-
значені і прописані, якби трансакційні витрати дорівнювали нулю, 
якби люди погоджувались чітко дотримуватися результатів добро-
вільного обміну, то ніяких екстерналій не було б» [2]. 

Зовнішні ефекти мають значний вплив на довкілля. Як приклад 
розглянемо рівень викидів діоксиду сірки в Україні, спричинених 
діяльністю електростанцій, підприємств добувної і переробної про-
мисловості, вихлопними газами автомобільного транспорту, за пе-
ріод з 1990 по 2015 роки (рис. 1).
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Рис. 1. Рівень викидів діоксиду сірки в Україні за період з 1990 по 2015 роки
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Відомо, що діоксид сірки (SO
2
) є токсичним газом, а отже, під-

вищення його концентрації в атмосфері спричиняє зростання кіль-
кості гострих респіраторних захворювань серед населення. Крім 
того, високе скупчення SO

2 
в атмосфері зумовлює виникнення кис-

лотних опадів, що негативним чином позначається на родючості 
ґрунтів. Саме тому необхідно мінімізувати об’єми викидів цієї ре-
човини.

Від 2011 р. в Україні, відповідно до вимог Міністерства еколо-
гії та природних ресурсів, було реконструйовано частину великих 
спалювальних установок. Такі дії зумовили зниження загальнодер-
жавного показника викидів діоксиду сірки (SO

2
) на 21 %. 

У сумарний обсяг українських зборів на зменшення обсягу ви-
кидів на 2008 рік (1042 млн грн) Харківська область зробила внесок 
розміром 34 млн грн, що також вплинуло на зменшення кількості 
викидів. У 2011 році було прийнято закон про «Про Основні засади 
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 
2020 року», у якому зазначалося: «Забруднення атмосферного по-
вітря є однією з найгостріших екологічних проблем. Незважаючи 
на певний спад виробництва в Україні, рівень забруднення атмос-
ферного повітря великих міст і промислових регіонів залишається 
стабільно високим».

Рис. 2 відображає зміни обсягів викидів забруднюючих речовин 
у Харківській області. 

У 2019 році був прийнятий закон «Про Основні засади (стратегію) 
державної екологічної політики України на період до 2030 року», 
у якому зазначалося: «З метою поліпшення якості атмосферного 
повітря та посилення реагування на наслідки зміни клімату і до-
сягнення цілей сталого низьковуглецевого розвитку всіх галузей 
економіки Україна має забезпечити виконання ратифікованих між-
народних документів щодо протидії зміні клімату та поліпшення 
якості атмосферного повітря».
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Рис. 2. Обсяги викидів забруднюючих речовин у Харківській області

Можемо зробити висновок, що зовнішні ефекти мають значний 
вплив на діяльність держави й окремих підприємств, їх витрати та 
вигоди, пов’язані з виробництвом або споживанням продукту, фор-
муванням рівноважної ціни. Екстерналії відіграють важливу роль 
в економічній діяльності суб’єктів, а їх значення є глобальним і по-
ширюється на кожного жителя нашої планети.
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Розвиток малого бізнесу

мохаммад Данило Юсафович,  
студент факультету економіки і права ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Досвід країн світу свідчить, що ефективність функціонування 
економіки залежить від оптимального розвитку малого, середнього 
та великого бізнесу. Водночас малий та середній бізнес – основа 
соціально-економічного розвитку. 

Наприклад, у країнах ЄС малий та середній бізнес складає 
близько 90 % від загального числа підприємств. Приблизна кіль-
кість підприємств МСБ – близько 20 млн. Число зайнятого насе-
лення там становить близько 70 %. Політика підтримки малого біз-
несу здійснюється через діяльність держав і спеціальні програми 
під егідою ЄС.

Малий бізнес має деякі особливості. Так, на відміну від великого, 
малий бізнес – більш мобільний. Через меншу кількість формаль-
ностей та погоджень він швидше реагує на вимоги ринку, оператив-
ніше впроваджує новації, звичайно, якщо має на це певні бюджети.

В Україні в останні роки МСБ набуває також все більшого розви-
тку. За даними Мінекономрозвитку, серед усіх підприємств України 
малий та середній бізнес складає 99,8 %, там працює 79 % населен-
ня. Така ситуація складається через те, що роботодавець сплачує 
не малі податки за кожного працівника та йому не вигідно брати 
більше робочої сили, коли він може залишити такий робочий склад 
і сплачувати менше податків. 

Декілька років тому кількість українських брендів була меншою. 
Якщо подивитись лише на цифри, на початку 2018 року кількість фі-
зичних осіб-підприємців складала 1,77 млн, а під кінець року їх було 
вже 1,84 млн.  
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У наш час багато роботодавців в Україні використовують таку 
легальну схему для зниження податкового навантаження. Компанії, 
які укладають цивільно-правові угоди з фізособами-підприємцями, 
зменшують свої податкові зобов’язання. Вони звільняються від спла-
ти 22 % єдиного соціального внеску з фонду зарплати працівників.

За даними ООН, на малих і середніх підприємствах у ЄС і США ви-
робляється від 30 % до 60 % національного продукту – залежно від 
країни. Український же МСБ дає тільки до 15 % ВВП. 

Малий і середній бізнес (МСБ) – це подушка безпеки, яка під-
тримує економіку розвинених країн під час кризи. Українська вла-
да з року в рік експлуатує цю тезу, стверджуючи, що невеликі ком-
панії – це «хребет української економіки європейського зразка», 
і саме вони здатні поставити нашу країну в один ряд з Німеччиною, 
Францією та іншими розвиненими державами Європи. Для процві-
тання Україні потрібно, щоб частка МСБ у ВВП зросла з теперішніх 
15 % до 50–70 %, як у західноєвропейських державах.

Малий бізнес у розвинутих країнах виконує такі  важливі для 
економіки функції, як залучення до економічного обороту матері-
альних, фінансових, природних, інформаційних і людських ресур-
сів, що випадають з поля зору великих компаній. Завдяки таким 
підприємствам великі компанії звільняються від нерентабельної ді-
яльності, на ринку продукції забезпечується врегулювання попиту 
і пропозиції, рівня цін на виготовлену продукцію, створюються до-
даткові робочі місця та долається проблема прихованого безробіт-
тя, а завдяки послабленню майнової диференціації та підвищенню 
життєвого рівня населення пом’якшується соціальна напруга в сус-
пільстві.

На жаль, в Україні, крім позитивних чинників, що сприяють роз-
витку малого підприємництва, є і негативні. Труднощі з придбан-
ням необхідного обладнання, недостатній розвиток ринку збуту 
продукції, незахищеність працівників цих підприємств тощо. Однак 
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ключовим є недостатність фінансових ресурсів. До негативних чин-
ників відносяться складнощі з отримання кредитів. Саме це й стри-
мує розвиток малого бізнесу. За даними дослідження, 82 % компа-
ній потребують кредитних коштів. При цьому 5 % опитаних мають 
із цим труднощі, із них для 15,5 % залучення кредитів – «абсолютно 
неможливе».

Порівняно з минулим роком малому бізнесу в Україні стало 
складніше працювати. Так, 38,4 % опитаних виявились незадоволе-
ними поточним станом справ у бізнесі, тоді як у минулому році цей 
показник становив 26 %. Попри це, опитані підприємці налаштовані 
активно розвивати свій бізнес у 2019 році. Більше половини рес-
пондентів (53 %) планують нарощувати обсяг фінансування, а 66 
% очікують зростання прибутків у першому півріччі 2019 року. Та-
кож змінилися основні проблеми, які хвилюють бізнес. Якщо серед 
головних проблем минулого року більшість підприємців назвали 
інфляцію, то у цьому році вона за актуальністю посідає лише 4 міс-
це (43 %). Значно більше турбують бізнес високе податкове наван-
таження – його назвали 56 % опитаних, високий рівень корупції 
(52 %), а також війна на сході країни (47 %). На розвиток бізнесу 
наступного року розраховує 77 % керівників членських компаній 
Європейської Бізнес Асоціації. Більше половини бізнесменів (62 %) 
очікують на збільшення доходу від розвитку бізнесу в розмірі від 
10 % до 20 % – у гривні. Майже половина (45 %) СЕО прогнозують 
темп зростання доходів також на рівні 10–20 %. Такі результати було 
отримано в результаті опитування «Прогнози бізнесу на 2020 рік» 
та презентовано 23 вересня під час спеціального заходу Європей-
ської Бізнес Асоціації «Глобальний огляд економіки України».

Комунікація між МСБ та державою – окремий пласт роботи, який 
необхідно виводити на якісно новий рівень. Можливості є, але про 
них треба говорити, доносити цільовій аудиторії. Наприклад, ЄБРР 
та ЄС запускають кредитну лінію до 3 млн євро для малого та се-
реднього бізнесу в Україні. Програма допоможе підвищити та мо-
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дернізувати наш експортний потенціал. Минулого тижня відбулась 
презентація програми. Детальну інформацію можна знайти на сайті 
EU4Business. І таких презентацій хочеться більше. Про можливості 
варто розказувати.

Крім того, існують програми для МСБ у рамках Horizon 2020, 
Програми конкурентоздатності підприємств, МСП (Competitiveness 
of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises – COSME), 
ЕРАЗМУС+ (бюджет програми на 2014–2020 роки складає 14,7 млрд 
євро).

Важливо у програмах максимально підтримувати підприємців – 
надавати консультації, організовувати освітні заходи тощо. Одно-
значно, вибудовувати «з нуля» складно. Часом голос малого бізнесу 
може бути не таким сильним, як великого. Адже підприємці ще не 
досить міцно стоять на ногах, не впевнені в собі та в тому, наскільки 
правильно і якісно вони реалізують проект. Тож ще одне завдання, 
крім розвитку МСБ у країні, – їх підтримка та супроводження до 
певного моменту стійкості та стабільності розвитку.
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Аналіз розвитку малого бізнесу в Україні

Сироватська вероніка,  
студентка факультету міжнародних економічних відносин ХНЕУ ім. С. Кузнеця

В умовах фінансово-економічної кризи особливого значення 
набувають наукові дослідження про функціонування малого під-
приємництва. Формування нових підходів організації та управлін-
ня діяльністю малих підприємств є актуальною проблемою. Малий 
бізнес як один із секторів економіки давно став домінуючим у ста-
тистичних показниках розвинених країн світу. Малі підприємства 
забезпечують гнучкість і стійкість економічної системи. Малий 
бізнес як форма організації підприємництва є важливим сектором 
національної економіки, який сприяє насиченості ринку товарами  
і послугами, створенню нових робочих місць, зменшенню безробіття  
і в кінцевому підсумку – зростанню добробуту населення. Діяль-
ність малих підприємств спрямована, насамперед, на реалізацію 
власних економічних інтересів, охоплює виробничу, комерційну, 
фінансову, страхову сфери. Успішне функціонування малого бізне-
су позитивно впливає на формування конкурентного середовища, 
обумовлюючи його роль як потужного двигуна економічного роз-
витку. 

В табл. 1 наведено динаміку розвитку малого підприємництва 
в  Україні за 3 роки.

Наведені в таблиці дані говорять про те, що за три роки мале 
підприємництво не набуло істотного розвитку, цей факт знаходить 
відображення за кожним показником, крім обсягу реалізованої про-
дукції. 

Кількість малих підприємств і найманих працівників, які зайняті 
в малому бізнесі, практично не змінилося за три роки, проте обсяг 
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реалізованої продукції істотно збільшився, що дає підстави ствер-
джувати про повільне зростання. 

Таблиця 1

Динаміка розвитку малого підприємництва в Україні за 3 роки

Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Кількість суб’єктів господарювання, од. 291154 322920 339374

Кількість суб’єктів господарювання  
на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

68 76 80

Кількість зайнятих працівників, тис. осіб 1591,7 1658,9 1641,0

Кількість найманих працівників, тис. осіб 1505,9 1562,4 1553,8

Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), 
млн грн

1177385,2 1482000,7 1766150,4

Така тенденція пояснюється світовою економічною кризою і під-
тверджує його значний вплив на економіку України. Негативний 
фінансовий результат відображає загальну негативну тенденцію 
і економічну нестабільність. На рис. 1 відображено частку малого 
бізнесу у ВВП декількох країн.
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Рис. 1. Частка малого бізнесу у ВВП декількох країн
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Як видно з рис. 1, частка малого бізнесу у ВВП України в 2018 р. 
склала 16 %, тоді як у таких країнах, як Німеччина, за даними 2018 р., 
сфера малого бізнесу виробляє 46 % ВВП; Франція – частка малих 
і середніх підприємств у ВВП становить близько 50 %; Фінляндія – 
65 % частка малого бізнесу ВВП; Чехія – 53 %; Туреччина – 40 %; 
Італія – 55 %; Канада – 43 %; Великобританія – 52 %. Ця цифра для 
Китаю сьогодні становить 60 %.

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що рівень розвитку 
малого підприємництва України, як частини національної економі-
ки, становить 16 % від ВВП і є недостатнім для того, щоб говорити 
про спроможність бізнесу в країні. Економічні показники свідчать 
про необхідність якісних змін у сфері державного регулювання під-
приємництва.
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Пластиковий світ: як встановити гармонійний баланс 
між людиною і довкіллям

Супрунюк марія вікторівна,  
студентка факультету менеджменту і маркетингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця

У 90 % морських птахів у шлунках присутній пластик. 12,7 міль-
йонів тонн пластику щорічно потрапляє в океан. У амфіподів, ма-
леньких рачків, що живуть на дні і ніколи не бачили сонячного світ-
ла, у шлунках були виявлені крихітні фрагменти пластику. Кожну 
хвилину в океан надходить пластикове сміття об’ємом в одну ван-
тажівку. Черепахи застрягають у пластикових пляшках, і їх більше 
1000 за рік гине від пластику. Для людей використання пластику за-
грожує ендокринними порушеннями, що призводять до ракових за-
хворювань, вродженими дефектами, пригніченням імунної системи 
й проблемами розвитку в дітей [1]. Пластик, пластик, пластик... Він 
оточує нас всюди і не такий вже безпечний, як здається на перший 
погляд. Непомітно цей матеріал з нібито прогресивного винаходу 
перетворився на проблему.

Коли масштаби поширення пластику і його негативного впливу 
на різні сфери життя планети досягли такого рівня і мова пішла про 
величезні цифри, люди стали замислюватися про глобальну еколо-
гічну катастрофу. Але відмовитися від цього шкідливого матеріалу 
вже не так і просто: зараз буквально все вироблено з нього. Минув 
час, коли люди користувалися скляними пляшками, бідонами, авось-
ками, газетами. У магазині можна без проблем взяти безкоштовно 
пластиковий пакет, але ж багато хто навіть і не знає про те, наскіль-
ки це шкідливо і як довго він буде розкладатися. А хто вже почав 
якось рухатися в бік скорочення пластикових відходів, зрозумів, що 
це не так і просто. По-перше, якщо підійти до проблеми серйозніше, 
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можна помітити, що в нашому повсякденному житті дуже багато ви-
готовлено з пластику, і речі, які ми використовуємо на постійній 
основі, регулярно поповнюючи сміттєві баки, досить складно замі-
нити. Для відмови від них і пошуку альтернатив потрібно витратити 
якийсь час і зусилля. Наприклад, важко знайти заміну шампуням 
або засобам для миття посуду, пляшки яких виготовляються з по-
ліетилену високої щільності. По-друге, як правило, якщо продукт 
запакований в більш екологічну тару, він коштує дорожче. Напри-
клад, на паперову упаковку, яка йде для роздрібної торгівлі, накла-
дається утилізаційний збір. На поліетилен це теж поширюється, але 
він важить у кілька разів менше. До того ж на виробництво паперо-
вих пакетів йде більше сировини, а це збільшує утилізаційний збір 
ще на 10–12 %, що й підвищує ціну. Ускладнює ситуацію й те, що 
виробники у своїх комерційних інтересах, перш за все, дбають про 
отримання прибутку й зобов’язують споживача купувати все більше 
товарів і позбавлятися від них, що призводить до збільшення сміття, 
яке викидається. Тобто споживачеві не дуже вигідно з точки зору 
комфорту відмовлятися від пластикових продуктів, а виробнику, 
своєю чергою, не вигідно з боку прибутковості (загальний оборот 
продажів складає більше 300 мільйонів євро [2]). Наприклад, вироб-
ник напоїв Coca-Cola виготовляє 120 мільярдів пластикових пляшок 
щорічно, хоча розпочато вже впровадження упаковок з викорис-
танням 30 % матеріалів на рослинній основі, які переробляються. 
Бізнес компанії стане збитковим, якщо всі вирішать відмовитися від 
пластикових пляшок.

«Забезпечення сталого розвитку людства – найбільш значуща 
проблема, що стоїть перед світовою спільнотою». Така заява була 
зроблена в 1987 році Генеральною Асамблеєю ООН [3]. Відтоді це не 
втратило своєї актуальності – концепція сталого розвитку активно 
обговорюється світовими лідерами й сьогодні. Сталий розвиток – це 
хід соціальних та економічних змін, при якому підвищення якості 
життя, розвиток економіки і науково-технічного прогресу знахо-
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дяться в гармонійному поєднанні з використанням природних ре-
сурсів.

Концепція сталого розвитку з’явилася в результаті об’єднання 
трьох основних точок зору: економічної, соціальної та екологіч-
ної. Узгодження цих різних точок зору та їх переклад на мову кон-
кретних заходів, які є засобами досягнення сталого розвитку, – за-
вдання величезної складності, оскільки всі три елементи повинні 
розглядатися збалансовано (рис. 1). У світлі зазначених проблем 
постає завдання дослідження взаємодії екологічної складової з еко-
номічною та їх єдності як особливої еколого-економічної складо-
вої сталого розвитку. Розглядаючи поняття сталого розвитку, не 
потрібно ототожнювати його в повному обсязі зі сталим економіч-
ним зростанням. Позитивна або негативна динаміка економічного 
зростання прямо не пов’язана з погіршенням якості навколишнього 
середовища. Йдеться про такі якісні зміни, що дають змогу будь-
якій господарській системі реалізувати свій потенціал, оптимізу-
ючи використовувані ресурси, забезпечуючи стабільність доходів, 
і безконфліктно функціонувати в рамках природного середовища, 
підпорядковуючись його законам і підтримуючи його якість. Таким 
чином, екологічна складова сталого розвитку, обмежуючи прогрес 
економіки, реалізується тільки завдяки її розвитку [4].

«Україна повинна, безумовно, приєднається до 86 країн, які вже 
ввели повну або часткову заборону виробництва й використання 
одноразових товарів із пластику. У Великобританії, наприклад, 
замінили класичні пластикові пакети на їх новий різновид, який 
розкладається від декількох діб до трьох років. Данія пішла іншим 
шляхом і ввела дуже високі податки на поширення через роздріб-
ні мережі пластикових пакетів, що практично припинило їх вико-
ристання в країні», – сказав Руслан Соболь, голова ГС «Асоціація 
власників малого та середнього бізнесу» [5]. Хочеться вірити, що 
це станеться.
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Україна – аграрна країна, багата на природні ресурси. Вважаємо, 
що альтернативою для нашої країни буде виготовлення біопластику 
та перехід на його використання.

Біопластик – це модифікація пластмаси, яку виготовляють з рос-
линних жирів і масел, кукурудзяного крохмалю й інших поновлюва-
них біомас [6]. Не всі, але багато з них є біорозкладними. Прикладом 
для нас може бути Італія. З будяка й соняшникової олії там виробля-
ють кислоти, які використовуються для виготовлення шин для авто-
мобілів, пластикових пакетів, біокосметики тощо. У нас 6 мільйонів 
гектарів соняшника й на рік збирається 36 мільйонів тонн кукурудзи, 
невже ми не можемо зробити так само для забезпечення здоров’я на-
ступних поколінь? Біопластик повертається назад у наше довкілля, 
повністю розкладається і не вимагає утилізації, адже перетворюєть-
ся на добрива для рослин, а це вже досить важливо.

Отже, у світі дійсно склалася глобальна проблема, яку ми не 
в змозі виправити, але можемо запобігти згубним наслідкам від не-
раціонального використання природних ресурсів і нерозумного, 
бездумного споживання.
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За останні роки в Україні сформувалося багато систем держав-
ної підтримки малого бізнесу, що є загальноприйнятими в розви-
нених країнах. Однак несприятливі соціально-економічні умови 
й інші сучасні проблеми малого підприємництва виявили недоліки 
державної підтримки. В сучасних умовах розвитку економіки допо-
мога держави малому підприємництву може значно поліпшити еко-
номічну ситуацію як в регіонах, так і країні загалом. Тому обрана 
нами тема є актуальною. 

Дослідженням умов розвитку малого підприємництва займалися 
такі українських вчені, як: К. Алексєєва, В. Биковець, Л. Безчасний, 
В. Бордюк, В. Геєць, B. Степаненко, А. Чухно. Однак питання подаль-
шого вдосконалення механізму реалізації державної політики під-
тримки малого підприємництва, на наш погляд, потребує подальшої 
уваги та дослідження.

Незважаючи на декларовану підтримку малого підприємництва 
з боку держави, в Україні її вплив на процес становлення малого 
бізнесу явно недостатній.

Метою дослідження є визначення особливостей державної під-
тримки розвитку малого підприємництва в Україні з урахуванням 
специфіки сучасної економічної ситуації та розкриття пріори-
тетних напрямів державної політики у сфері малого підприємни-
цтва.

Мобілізація й ефективне використання всієї сукупності ресурсів 
малого підприємництва у виробництві – один із головних чинників 
досягнення позитивних результатів в економіці країни. Поліпшення 



Секція 2. практичні аспекти адаптації бізнес-сектора до інтеграційних змін

97

умов для ведення бізнесу забезпечує підвищення рівня зайнятості, 
інвестиційної привабливості, економічного зростання [6, с. 561].

Для того щоб визначитися з подальшими пріоритетами держав-
ної політики у сфері підтримки малого бізнесу, необхідно звернути 
увагу на їх сучасний стан, а також на значущість малих підпри-
ємств для розвитку економіки України як взагалі, так і в окремих 
її галузях. 

Державна підтримка малого підприємництва відіграє важливу 
роль в економічному зростанні та розвитку економіки. Основною 
метою цієї підтримки є: 

– забезпечення високого рівня зайнятості населення шляхом 
підтримки підприємницької ініціативи;

– сприяння залученню інвестицій;

– пом’якшення соціальної нерівності;

– підтримка інноваційної активності суб’єктів малого підприєм-
ництва;

– формування конкурентного середовища та підвищення рівня 
конкурентоспроможності малого бізнесу;

– сприяння реалізації інтелектуальних досягнень суб’єктів ма-
лого підприємництва [2, с. 88].

Державні органи влади на сучасному етапі приділяють зна-
чну увагу сприянню розвитку малого бізнесу. За останній час від-
булося удосконалення процедур з реєстрації та отримання дозво-
лів щодо прав власності на майно. Також варто звернути увагу на 
такі позитивні зміни, як спрощення процедури відкриття бізнесу, 
пом’якшення прямого адміністративного контролю за діяльністю 
суб’єктів господарювання, удосконалення процедур одержання ад-
міністративних послуг, пом’якшення податкового тиску [1, с. 67]. 

До того ж багато реформ зі спрощення дозвільної діяльності 
було проведено щодо тих видів діяльності, що об’єднували вузьке 
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коло підприємств. Або ж результатами реформ було об’єднання 
функцій відповідних органів державної влади у сфері регуляторної 
політики. Тобто велика кількість попередніх реформ так і не дала 
зрозуміти, яких саме змін влада прагнула досягнути в економіці на 
сучасному етапі. Тому ці реформи не призвели до значного пожвав-
лення підприємницької активності та стимулювання інвестиційної 
діяльності [5, с. 769]. 

Аналіз існуючих нормативно-правових актів у сфері малого під-
приємництва України дозволяє визначити їх найбільш суттєві недо-
ліки, а саме: 

– відсутність системності елементів програм;

– декларативність;

– відсутність чітких завдань; 

– занадто широкий спектр планованих заходів, що заважає зо-
середженню виділених коштів [4, с. 109]. 

Отже, у майбутньому розвиток малого підприємництва в Україні, 
на нашу думку, може бути забезпечений лише шляхом вирішення 
таких завдань, а саме: 

– розробка стратегії щодо залучення міжнародного банківсько-
го капіталу у малий бізнес України;

– стимулювання зовнішньоекономічної активності малого біз-
несу;

– проведення якісної підготовки та перепідготовки кадрів, що 
працюють у сфері малого бізнесу;

– розвиток правового забезпечення діяльності підприємств ма-
лого бізнесу;

– впровадження інноваційних досягнень у підприємницьких 
структурах малого бізнесу;

– забезпечення якісної консультаційної та інформаційної під-
тримки;
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– підвищення якості рекламної та видавничої діяльності у мало-
му підприємництві [3, с. 138].

На сьогодні за наявної декларованої підтримки малого бізнесу 
з боку держави вплив останньої на процес його розвитку залиша-
ється недостатнім. Потребують вирішення питання щодо вдоско-
налення механізмів реалізації державної політики у сфері малого 
бізнесу.

Визначені проблеми у сфері малого бізнесу свідчать про те, що 
одними з напрямків удосконалення державної політики підтримки 
та розвитку малого підприємництва, на нашу думку, мають стати: 

– стимулювання підприємницьких ініціатив з метою збільшення 
кількості суб’єктів господарювання;

– формування сприятливих умов відкриття бізнесу;

– підтримка співробітництва та консолідації суб’єктів малого 
підприємництва;

– покращення якості ресурсів і технічного забезпечення малого 
підприємництва;

– активна протидія рейдерству і протиправним діям щодо при-
ватної власності.

Комплексне вирішення цих проблем повинно забезпечити спри-
ятливі умови для вільного розвитку малого бізнесу, сприятливий 
інвестиційний клімат та економічне зростання України. Шляхом 
державного втручання в розвиток малого бізнесу через проведен-
ня соціально-економічної, валютно-фінансової і інвестиційної по-
літики потрібно активізувати його діяльність та за допомогою цього 
підвищити рівень зайнятості населення, що пом’якшить негативний 
вплив кризи на українську економіку. 
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УДК 346.546(477)

Антимонопольна політика України  
та інших країн світу

Тарарака владислав Дмитрович,  
студент факультету економіки і права ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Актуальність цієї теми полягає у тому, що антимонопольна полі-
тика є одним із найважливіших компонентів економічної політики 
держави. Вона визначає, з одного боку, соціальне становище грома-
дян у державі, з іншого – рівень економічного розвитку країни. Вже 



Секція 2. практичні аспекти адаптації бізнес-сектора до інтеграційних змін

101

багато років Україна намагається мінімізувати вплив монополій на 
економічний розвиток держави і створити передумови для створен-
ня ринкової економіки. Проведення ефективної антимонопольної 
політики є одним з найважливіших завдань для України.

Монополією називають такий тип будови ринку, в якому іс-
нує тільки один продавець певного товару. Процес монополізації 
економіки має негативні наслідки: монополії придушують кон-
куренцію – важливу рушійну силу економічного прогресу; вони 
здатні збільшувати прибутки, зменшуючи обсяг випуску продукції 
i підвищуючи її ціну; схильні до уповільнення науково-технічного 
прогресу.

В умовах ринкової трансформації економіки України питання 
захисту конкуренції, недопущення зловживання ринковою владою 
монополістичних структур є особливо актуальними. Створення 
конкурентного середовища, захист законних інтересів підприємців 
і споживачів, регулювання діяльності монополій сприяють форму-
ванню цивілізованих ринкових відносин, підвищенню ефективності 
функціонування національної економіки і є однією зі складових ан-
тимонопольної діяльності держави.

В Україні різні аспекти змісту та правового забезпечення анти-
монопольної політики досліджували такі вчені, як О. Мельниченко, 
Н. Саніахметова, С. Валітов, О. Бакалінська, Л. Біла, О. Когут.

Українська економіка має високий рівень монополізації. Під час 
ринкових перетворень в Україні було ліквідовано більшість моно-
польних структур. Поглиблену структурну демонополізацію було 
проведено в багатьох галузях вітчизняної економіки.

Сьогодні в Україні створено цілісну систему правових та орга-
нізаційних механізмів антимонопольної діяльності, яка відповідає 
сучасним нормам ЄС і загальносвітовим тенденціям.

Основним змістом сучасного етапу антимонопольної політи-
ки в Україні є захист уже створеного конкурентного середовища, 
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підвищення ефективності функціонування наявних конкурентних  
відносин.

Державний контроль за дотриманням конкурентного законодав-
ства, захист інтересів підприємців і споживачів від його порушень 
здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до 
його повноважень, визначених законом.

Згідно з методикою Антимонопольного комітету України моно-
полістом вважають фірму, частка ринку якої більше 35 %.

Держава регулює діяльність монополій. Антимонопольний ко-
мітет здійснює державний контроль за дотриманням антимонополь-
ного законодавства, захищає інтереси підприємців від зловживань 
монопольним положенням і недобросовісної конкуренції. Здій-
снюється заборона злиття фірм, якщо їх сукупна частка становить 
35 %. Також здійснюється заборона зловживання монополістом 
своєю владою шляхом введення штрафних санкцій чи примусове 
роз’єднання. Крім того, здійснюється регулювання природних мо-
нополій (цін і якості продукції). Є кілька методів антимонопольної 
політики, вони наведені в табл. 1.

                                                                                    Таблиця 1

Методи та функції Антимонопольного комітету [1]

Методи Функції

Правові Прийняття відповідних законодавчих норм і нормативно- 
правових актів

Організаційно-контролюючі Розробка й організація заходів, спрямованих на запобіган-
ня порушенню цього законодавства

Адміністративно-імперативні Примусовий поділ об’єктів господарювання, застосування 
санкцій, накладання штрафів

Профілактично-роз’яснювальні Інформування, внесення пропозицій, надання рекомен-
дацій
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За даними Антимонопольного комітету України, щорічно близь-
ко 60 % порушень антимонопольного законодавства чиняться при-
родними монополіями. В основному порушення стосуються питань 
ціноутворення та цінової дискримінації.

Наприклад, Антимонопольний комітет підвів підсумки міжнарод-
ного порівняльного аналізу цін на лікарські препарати. Було про-
аналізовано ціни на препарати для лікування рідкісних хвороб, які 
закуповуються централізовано Міністерством охорони здоров’я.

За допомогою отримання інформації від торгових представництв 
України за кордоном, а також шляхом самостійного вивчення від-
критих інтернет-джерел проведено аналіз даних про ціни в 42 краї-
нах. За результатами проведеного аналізу виявлено ряд лікарських 
препаратів, ціни на які в Україні виявилися на 15–25 % вищими за 
мінімальні ціни в окремих країнах світу [4]. За всіма виявленими 
випадками перевищення цін АМК проводить розслідування, за під-
сумком якого відповідні ціни має бути скасовано. 

За останній час Антимонопольний комітет розглядав ще ряд 
справ щодо порушення антимонопольного законодавства. ТОВ 
«Розкішна продукція», яке розмістило на упаковці фасованих круп 
недостовірну інформацію про виробника крупи; ТОВ «Меркурій-7» 
розмістило на рекламному щиті інформацію про отримані нагороди 
як виробника будівельних матеріалів, хоча ці нагороди належали 
іншій юридичній особі. Реклама підприємства була ліквідована ре-
кламодавцем під час проведення дослідження цього випадку

Регулювання цін (тарифів) природних монополій є основним 
інструментом державної конкурентної політики. Її завданнями є: 
створення доступних цін, сприятливого режиму для функціонуван-
ня підприємств; стимулювання підприємств скорочувати витрати 
і залучати інвестиції. Сьогодні державі необхідно здійснювати ак-
тивні антимонопольні заходи, які полягають у стимулюванні ство-
рення нових підприємств, заохоченні підприємств інших галузей до 
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виробництва монополізованих видів продукції, полегшенні доступу 
інших фірм на монополізовані ринки. Здійснювати це можна за до-
помогою податків і процентних ставок, пільгового кредитування 
підприємств, які вступають на монопольні ринки.

Формування і проведення розумної антимонопольної політики 
має сприяти створенню конкурентної сфери ринків економіки Укра-
їни, від якої значною мірою залежить добробут людей України.

Проблема монополій існує не лише в Україні. Розробка і при-
йняття антимонопольного законодавства – один із найважливіших 
засобів державного регулювання економіки. У сучасний період 
головна особливість цього законодавства полягає в тому, що воно 
спрямоване на захист так званої олігополії як ринкового механіз-
му. У розвинених країнах антимонопольне регулювання стало ре-
гулярною функцією держави і базується на сформованій системі 
ринкових відносин, антитрестовському законодавстві (США, Кана-
да, Японія). 

У ряді країн ухвалені також закони проти недобросовісної кон-
куренції у виробництві і торгівлі. На загальнодержавному рівні іс-
нують антимонопольні органи, відповідальні за розробку та реалі-
зацію антимонопольної політики. У США – це Федеральна торгова 
комісія і антитрестовський відділ Міністерства юстиції. У Німеччині 
діє Федеральне відомство державного нагляду за діяльністю кар-
телів і Монопольна комісія, в Англії – Комісія з питань злиттів та 
монополізації та Судова палата з питань вільної торгівлі, у Франції 
та Іспанії – Рада у справах конкуренції, в Японії – Комітет по спра-
ведливих угодах.

Комітет по справедливих угодах Японії звинуватив компанію 
Apple в порушенні антимонопольного законодавства, оскільки 
частка продукції Aplle складає понад 50 % на японському ринку 
смартфонів. Історично склалося дві системи антимонопольного ре-
гулювання: американська та західноєвропейська. Перша оголошує 
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всі монополії протиправними. Друга забороняє не саму монополію, 
а зловживання монопольною владою. 

Таким чином, стає зрозумілим те, що проблема монополізму іс-
нує не лише в Україні, а й в інших країнах світу. Тому необхідне 
ефективне регулювання діяльності монополістів, проведення ан-
тимонопольної політики, яка полягає в забезпеченні якості та кон-
курентоспроможності продукції та послуг, розвитку сертифікації, 
проведенні експортно-імпортної політики, створенні гнучкої сис-
теми надання підприємцям кредитів і фінансової допомоги; знят-
ті бар’єрів вступу на ринки нових підприємств; створенні системи 
довідково-консультативних послуг, створенні доступних цін, спри-
ятливого режиму для функціонування підприємств; стимулюванні 
підприємств скорочувати витрати і залучати інвестиції, створенні 
нових підприємств.
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УДК 33.012.61-022.51

Розвиток малого бізнесу в Україні

чернишова анастасія андріївна,  
студентка факультету менеджменту і маркетингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Підприємницька діяльність є фундаментом для соціального 
й економічного розвитку. Насамперед, підприємництво відіграє 
велику роль у вирішенні питання зайнятості, що проявляється 
у спроможності саме малого бізнесу надавати нові робочі місця. 
Найбільшою мірою це стосується сьогоднішнього стану цього пи-
танняв  Україні. На відміну від великого, малий бізнес є більш мо-
більним. Через меншу кількість формальностей він швидше реагує 
на вимоги ринку, а тому оперативніше впроваджує новації, якщо має 
на це достатню кількість коштів. Саме тому провідне місце у сфері 
економіки нашої держави і в житті суспільства, а особливо під час 
скорочення робочих місць на великих підприємствах, займає мале 
підприємництво. Його процвітання та розвиток є невід’ємною час-
тиною соціально-економічного розвитку будь-якого міста, а отже, 
країни, тому це питання досі є одним із найважливіших. Побудова 
в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки європейського 
типу неможлива без розширення меж підприємницької активності 
українців. Тому сьогодні саме на мале підприємництво держава по-
кладає великі надії на швидкі та позитивні зміни в економіці, вихід 
з економічної кризи та створення умов для вдосконалення системи 
ринкових реформ [1, с. 58–59]. 

Дослідженням питань розвитку малого бізнесу в Україні займа-
лися такі вчені, як В. Є. Воротін, З. С. Варналій, К. О. Ващенко та ба-
гато інших. Однак досі проблема залишається відкритою. Причиною 
є велика кількість факторів, із якими зіштовхуються суб’єкти малого 
бізнесу на шляху свого розвитку [3, с. 103].
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Досвід багатьох країн у світі підтверджує, що ефективність 
функціонування економіки залежить від достатнього рівня розви-
тку великого, середнього та малого бізнесу. У цей час малий бізнес 
і є основою цього розвитку. 

Наприклад, у країнах ЄС малий бізнес складає близько 90 % від 
загального числа підприємств. Приблизна кількість підприємств 
його підприємств близько 20 млн. Політика підтримки малого біз-
несу здійснюється через діяльність держав і спеціальні програми 
під контролем ЄС [4, с. 848]. 

В Україні в останні роки малий бізнес також набуває все біль-
шого розвитку. За даними Державної служби  статистики  України, 
серед усіх підприємств України малий бізнес складає 99,1 % станом 
на 2017 рік:

Таблиця 1

Частка суб’єктів великого, середнього та малого підприємництва 
 у загальній кількості суб’єктів господарювання [2]

Роки

Загальна  
кількість 
суб’єктів  

господарювання

Частка суб’єктів господарювання за їх розмірами  
у загальній кількості суб’єктів, % 

суб’єкти  
великого під-
приємництва

суб’єкти  
середнього під-

приємництва

суб’єкти  
малого під-

приємництва

2010 2183928 0,0 1,0 99,0

2011 1701620 0,1 1,2 98,7

2012 1600127 0,0 1,3 98,7

2013 1722070 0,0 1,1 98,9

2014 1932161 0,0 0,9 99,1

2015 1974318 0,0 0,8 99,2

2016 1865530 0,0 0,8 99,2

2017 1805059 0,0 0,9 99,1
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Декілька років тому кількість перспективних українських 
брендів була меншою. На початку 2017 року їх кількість складала 
1,8 млн. Зараз з’являється все більше українських брендів одягу, 
взуття, іграшок тощо. На наших очах доволі швидкими темпами 
формується потужний прошарок українських виробників, які про-
понують товари високої якості та послуги, й можуть конкурувати на 
ринках міжнародного рівня. 

Слід зазначити, що стан ринку в Україні дійсно суттєво відріз-
няється від ринку економічно розвинених країн. Ринковим відно-
синам цих країн притаманні швидка реакція на попит, пріоритет 
приватної власності, розвинута ринкова інфраструктура, дієве та 
усталене законодавство, фінансова стабільність, доступність ресур-
сів виробництва та висока інформативність [1, с. 60].

Малий бізнес в Україні має певні риси, які суттєво відрізняють 
його від підприємництва більшості зарубіжних країн, а саме: низь-
кий рівень технічного озброєння; низький рівень знань, досвіду та 
культури ринкових відносин; прагнення до максимальної самостій-
ності; поєднання в межах одного малого підприємства декількох ви-
дів діяльності; недостатньо повна інформація про стан ринку; певна 
відсутність державної фінансової підтримки [4, с. 849].

Окремо варто виділити проблему, пов’язану з недостатньою 
інформованістю підприємств щодо фінансових питань та можли-
востей розвитку. Підприємці зазначають, що порівняно з минулим 
роком малому бізнесу в Україні стало складніше працювати. Так, 
38,4 % опитаних не задоволені поточним станом справ у бізнесі, тоді 
як 31,6 % підприємців ситуація повністю влаштовує. Однак у 2017–
2018 роках переважали позитивні настрої – 45 % задоволених пе-
реважали 26 % негативно налаштованих [2]. Якби підприємці мали 
можливість змінити щось на користь свого бізнесу, то більшість 
з  них у першу чергу змінили б рівень податків. Наступною вони 
виділили проблему доступності кредитування, а далі – підтримка 
бізнесу зі сторони держави.
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Зв’язок між державою та малим бізнесом – окремий робочий 
майданчик, який необхідно вивести на новий, більш якісний рівень. 
Можливості для розвитку малого бізнесу є і їх необхідно доноси-
ти підприємницькій аудиторії. Так наприклад, ЄС у співробітництві 
з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) запусти-
ли кредитну лінію до 3 млн євро для малого та середнього бізнесу 
в Україні. Програма створена з метою підвищити та модернізувати 
наш експортний потенціал. Крім того, існують програми для мало-
го бізнесу у рамках Horizon 2020, програми конкурентоздатності 
підприємств, ЕРАЗМУС+ (бюджет цієї програми на 2014–2020 роки 
складає 14,7 млрд євро). У питанні розвитку також важливо мак-
симально підтримувати підприємців – надавати консультації та ор-
ганізовувати освітні заходи. Підприємці ще не досить міцно стоять 
на ногах, не дуже впевнені в тому, наскільки дієво і якісно вони ре-
алізують свої проекти. Тож ще одне важливе завдання – не лише 
підтримати, а й забезпечити супровід підприємств до моменту ста-
більності розвитку [1, с. 61–63].

Також слід зазначити, що на сьогодні рішуче зростають масшта-
би перевірок сфери малого бізнесу. Лише на 2019 рік було запла-
новано 16900 перевірок. Безумовно, ми спостерігаємо підвищення 
ефективності заходів державного контролю та перевірок трудових 
відносин. І дуже хочеться сподіватись, що ці заходи й надалі будуть 
максимально відкритими і законодавчо справедливими, аби вдоско-
налювати бізнес-платформу нашої країни [2].

Таким чином, формування сучасної, розвиненої і високоефек-
тивної підприємницької сфери в економіці країни є важливим 
чинником економічного зростання та досягнення високого рівня 
життєзабезпечення усього населення, а також можливість набуття 
Україною конкурентоспроможності у сучасному ринковому світі. 
Дослідження міжнародного досвіду показує, що важливою складо-
вою зміцнення та посилення національної економіки є підприєм-
ницька діяльність [4, с. 851]. Отже, саме мале підприємництво ві-
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діграє дуже важливу і велику роль, по-перше, у поставці на ринок 
споживчих товарів, насиченні його послугами, які задовольняють 
споживчий попит; по-друге, запровадженні інновацій  та нових тех-
нологій, і, по-третє, створенні та наданні додаткових робочих місць. 
Мале підприємництво в Україні формує новий потужний прошарок 
підприємців, тому його подальший розвиток вкрай необхідний на-
шій країні. Україна повинна забезпечити необхідну підтримку та 
регулювання всіх питань і проблем, які можуть гальмувати цей про-
цес у майбутньому.
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УДК 33.025.12

Структура системи державного  
регулювання економіки

Шевченко яна володимирівна,  
студентка факультету міжнародних економічних відносин ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Державне регулювання – це сукупність інструментів, за допо-
могою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. 
Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження 
і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недер-
жавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким 
держава делегувала регуляторні повноваження; це набір здійсню-
ваних державними структурами заходів, що спрямовані на контроль 
за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих 
структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що ство-
рюються державою, а також правила, що встановлюються держав-
ними і недержавними агентствами в рамках делегованих повнова-
жень [1].

Мета роботи: проаналізувати структуру системи державного 
регулювання економіки.

Система державного регулювання складається зі взаємозалеж-
них складових, злагоджена робота яких дає змогу досягати постав-
лених цілей у запланований термін за ефективного використання 
сукупності ресурсів. До основних складових системи державного 
регулювання економіки належать: цілі та завдання державного ре-
гулювання економіки; методи, принципи й інструменти державного 
регулювання економіки; процес державного регулювання економі-
ки; ресурсне забезпечення державного регулювання економіки.

Цілі та завдання державного регулювання економіки форму-
ються в процесі цілепокладання на основі розробки «дерева цілей», 
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що дає змогу пов’язати головну мету з основними цілями, цілями 
всіх рівнів з конкретними завданнями, вирішення яких сприятиме 
досягненню поставлених цілей. Цілепокладання в системі держав-
ного регулювання дає змогу обґрунтувати обсяг ресурсів, необхід-
ний для вирішення конкретних завдань економічного і соціального 
розвитку країни.

Принципи державного регулювання економіки забезпечують 
систематичну послідовність у прийнятті рішень, спрямованих на 
економічний і соціальний розвиток країн, серед них основними є: 
цілеспрямованість, погодженість і обґрунтованість усіх дій у системі 
державного регулювання економіки; відповідальність за прийняття 
рішень і кінцеві результати; високий професіоналізм суб’єктів дер-
жавного регулювання економіки; ефективне використання ресур-
сів; пріоритетність розв’язуваних проблем; орієнтованість на за-
безпечення економічного розвитку та на його основі – соціального 
благополуччя для всього населення країни.

Принцип цілеспрямованості, погодженості й обґрунтованос-
ті всіх дій у системі державного регулювання економіки полягає 
в тому, що процес державного регулювання має бути спрямований 
на досягнення поставлених цілей і вирішення щоденних завдань. 
Проте необхідно забезпечити узгодження всіх дій у системі на 
основі використання механізму державного регулювання економі-
ки, а також обґрунтованість прийнятих рішень.

Відповідно до принципу відповідальності за прийняті рішення 
та кінцеві результати у процесі державного регулювання економі-
ки мають бути визначені відповідальні виконавці, що за наявності 
визначених повноважень повинні відповідати за результати. При 
цьому розширення повноважень у системі державного регулюван-
ня економіки передбачає посилення відповідальності за кінцеві ре-
зультати.

Принцип професіоналізму суб’єктів державного регулювання 
економіки ґрунтується на твердженні, що кадрове забезпечення 



Секція 2. практичні аспекти адаптації бізнес-сектора до інтеграційних змін

113

має формуватися виходячи з відповідності професійних якостей 
державних службовців займаним посадам. Це дасть змогу забезпе-
чити ефективність державному регулюванню економіки.

Процес державного регулювання економіки – це вплив суб’єкта 
регулювання на об’єкт і зв’язки між ними. Їхній взаємозв’язок має 
прямий і зворотний характер, тому що від суб’єкта регулювання до 
об’єкта через канали зв’язку надходять прийняті рішення, про ви-
конання яких інформує об’єкт регулювання через канал зворотного 
зв’язку [2].

Розглянемо структуру системи державного регулювання еконо-
міки в Україні.

Система державного регулювання ринкової економіки в Украї-
ні формується в складних і нестандартних умовах. Нестандартних 
тому, що країни, в яких ця система діє ефективно, формували її 
в процесі розвитку й вдосконалення свого соціально-суспільного 
ладу (капіталізму). Наша країна здійснює це в умовах руйнування 
командно-адміністративного соціалізму й первісного нагромаджен-
ня капіталу. 

Через відсутність аналогів неможливо таку систему в когось 
скопіювати (хоча деякі політики настирливо нав’язують Україні за-
хідні моделі), а тим більше створити її водночас, згідно з якоюсь, 
хоча й ідеально розробленою програмою.

Для того щоб Україна мала ефективну систему державного ре-
гулювання економіки, необхідно: по-перше, визначити соціально-
економічний статус суспільства, яке ми будуємо; по-друге, кон-
цептуально визначити місце держави в економічних процесах. Що 
стосується другого, то мається на увазі визначення мети, заради 
якої держава втручається в економічні процеси. 

Мета передбачає вибір засобів, за допомогою яких вона може 
бути найбільш ефективно досягнута. Засоби приводяться в дію пев-
ним механізмом, який повинен бути закладений у концепцію. І, на-
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решті, визначити в інтересах кого, яких верств населення держава 
повинна здійснювати регулювання економіки.

На жаль, сьогодні ці принципові питання залишаються відкрити-
ми, тому й формування системи державного регулювання економі-
ки носить спорадичний характер. В ній, наприклад, можна побачити 
спроби застосувати майже всі можливі форми державного регулю-
вання економіки, але не існує системи й ефекту. Навпаки, практич-
но будь-яка спроба держави втрутитися в економічні процеси, що 
відбуваються в країні, породжує антиефект. Ситуація ускладняється 
ще й тим, що економіка України переживає глибоку кризу.

Вихідним інструментом державного регулювання економіки 
є планування. Ринкова економіка, як показує досвід країн Заходу, 
сприймає лише індикативне планування. Отже, необхідно було здій-
снити плавний перехід від директивного планування до індикатив-
ного. Такий план, з одного боку, є для всіх господарських суб’єктів 
орієнтиром при виборі пріоритетних напрямів їх діяльності, з ін-
шого – ідеологічною платформою для переналагодження системи 
державного регулювання економіки.

Проте ця робота знаходиться в найпочатковішій стадії. Так, 
розроблений на 1993 р. індикативний план залишився докумен-
том лише для вузького кола спеціалістів і міністерських структур. 
Ступінь впливу його на економіку не міг бути суттєвим й тому, що, 
по-перше, його пріоритети й мета недостатньо пов’язувалися з сис-
темою економічних показників. По-друге, проект його був поданий 
з великим запізненням (квітень 1993 р.). По-третє, при плануванні 
державної власності директивне планування ще не вичерпало своїх 
можливостей. По-четверте, на 1994–1997 pp. навіть такого плану 
не було.

Серед економічних регуляторів центральне місце посідає дер-
жавний бюджет. Через бюджетний механізм держава має можли-
вість безпосередньо брати участь у перерозподілі національного 
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доходу, а отже, вирішувати соціально-економічні й інші проблеми, 
які не вирішує ринок.

На жаль, слід констатувати, що цей важливий інструмент не 
вмонтовано в єдину систему державного регулювання економіки 
через те, що, по-перше, не відпрацьований досі механізм розробки 
й виконання державного бюджету; по-друге, величезний бюджет-
ний дефіцит робить його просто недійовим.

У тісному зв’язку з бюджетом повинна працювати податкова си-
стема. При її формуванні враховується здатність податків викону-
вати дві взаємопов’язані функції: фіскальну й стимулюючу. Держа-
ва через рівень оподаткування, порядок підрахування податкової 
бази й систему податкових пільг та обмежень визначає, з одного 
боку, величину доходів державного бюджету, з іншого – спрямовує 
ділову активність господарських суб’єктів і окремих громадян від-
повідно до цілей і пріоритетами соціально-економічного розвитку 
країни.

Нині в Україні законодавчо встановлено податкову систему, яка 
передбачає поділ податків на центральні та місцеві. Проте Украї-
на живе практично без бюджету. Ті бюджети, які затверджували-
ся Парламентом у кінці або середині бюджетного року, не можна 
сприймати серйозно [3].

Отже, державне регулювання – дуже важлива частина в еко-
номіці країни. Бо завдяки цьому держава встановлює правила до 
підприємств чи громадян. Також слід зазначити, щоб покращити 
систему регулювання економіки в Україні, треба визначити мету, 
заради якої держава втручається в економічні процеси. Треба усе це 
спланувати, бо планування є основним інструментом у регулюванні 
системи державної економіки.
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Секція 3 
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близнюк олена олександрівна,  
студентка факультету міжнародних економічних відносин ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Проблема циклічності економіки протягом останніх трьохсот 
років була епіцентром дослідження багатьох факторів, які вплива-
ють на розвиток і функціонування системи світового та національ-
ного господарства. Циклічний розвиток економіки супроводжуєть-
ся високім рівнем економічної активності протягом тривалого часу, 
а потім спадом цієї активності до рівня нижчого за припустимий. 
Це приводить до значних негативних економічних наслідків: спад 
виробництва, безробіття, інфляція, економічна криза, голодомор, 
соціальні негаразди та ін. Саме тому проблема циклічності турбує 
цивілізоване суспільство і залишається однією з центральних про-
блем економічної науки.

Мета публікації – проаналізувати теорію поколінь як одну з те-
орій циклічності та визначити особливості українських поколінь.

Дослідження проблеми циклічності розвитку господарської 
системи почалися ще на початку ХІХ ст. Кожна з теорій (К. Маркса, 
М. Туган-Барановського, М. Кондратьєва, Й. Шумпетера й ін.) виді-
ляла різні причини виникнення циклів, які можна вважати виправ-
даними саме для того часу. Сучасні економіко-математичні методи 
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вможливили виділення 1380 видів циклів, які стосуються економі-
ки. Розглянуті теорії є лише частинами більш спільної класифіка-
ції концепцій економічних циклів – найбільш яскравими представ-
никами і найбільш повними прикладами сучасних наукових течій 
у цій галузі. Однією із найбільш відомих сучасних теорій циклічнос-
ті є теорія поколінь, яка була створена у 1991 р. Н. Хоув і В. Штраус 
[6]. Вітчизняні вчені в основному розглядають поколінські моделі 
починаючи з 1900 р. (Н. Хоув і В. Штраус аналізували історію США 
починаючи з XVI століття). Всього, з огляду на рік народження, в ХХ 
і ХХІ ст. виділяють шість поколінь [1; 2–5]: 1) покоління GI або «по-
коління героїв», народжене в 1900–1923 роках; 2) «мовчазне поко-
ління» («втрачене покоління» або «традиціоналісти») народжене 
в 1923–1943 роках; 3) «бебі-бумери» («покоління демографічного 
вибуху» або «переможці») народжене в 1943–1963 роках; 4) поко-
ління X («невідоме покоління» або «13-те покоління») народжене 
в 1963–1983 роках; 5) покоління Y (покоління Google або «поколін-
ня Міленіуму») народжене в 1983–2003 роках; 6) покоління Z або 
«цифрове» покоління» народжене в 2003–2023 роках. 

Люди, народжені на стику поколінь (плюс-мінус три роки від 
граничних дат), є частковими носіями цінностей оточуючих груп 
і утворюють так звані «луна-покоління» або пограничні покоління 
[1]. Однак згідно з теорією поколінь приналежність до того чи іншо-
го покоління визначається не за роком народження або віком, а на 
підставі загальних цінностей.

В один і той же рік, в одній і тій же країні можуть народитися 
люди, які згодом розділяють дуже різні цінності і належать таким 
чином до різних поколінь. Кожні чотири покоління, які послідовно 
стикуються, формують цикл, тривалість котрого становить близько 
80 років. А потім починається новий виток. П’яте (наступне за гру-
пою з чотирьох попередніх) покоління володіє цінностями, поді-
бними з першим. Більш детально розглянемо характеристики п’яти 
існуючих зараз в Україні поколінь. 
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Мовчазне покоління (93–73 роки) – це теперішні пенсіонери. Їх 
цінності формувалися до 1953 р. під впливом таких важких подій, як 
сталінські репресії, Друга світова війна, голодомор, розруха. Відпо-
відно, в основі їхніх цінностей: терпіння, працелюбство, дотриман-
ня законів і правил, повага до посад і статусів, честь та відданість. 
Це – необхідні вміння для того, аби будувати нове. Відповідно, їх 
відрізняє вміння працювати в колективах, які є ієрархічно побудо-
ваними, і вміння створювати нові системи. Представники цього по-
коління віддані батьківщині, тому що вона була головною можливіс-
тю для виживання [2–5]. 

Бебі-бумери (73–53 роки) названі так на честь буму народжува-
ності, що стався після війни. В основі їх характеру лежить психоло-
гія переможців. Їх цінності формувалися до 1973 року під впливом 
таких подій: радянська «відлига», підкорення космосу, СРСР – сві-
това супердержава, «холодна війна», перші пластичні операції 
і створення протизаплідних таблеток, єдині стандарти навчання 
в школах і гарантованість медичного обслуговування. У результаті 
були сформовані такі цінності: оптимізм, зацікавленість в особис-
тісному зростанні та винагороді, водночас колективізм і командний 
дух, культ молодості [2–5]. Бебі-бумери і ті, з ким вони працюють, 
вміють формувати хороші команди, щоб досягти спільної мети і ви-
конати роботу. Вони можуть принести в жертву вихідні та свята, 
щоб виконати задумане. Якщо для досягнення мети треба вирішити 
завдання за межами їх сфери відповідальності, вони це зроблять. 
Для цих людей немає непереборних бар’єрів, кожен бар’єр – це 
особистий виклик. Вони просто націлені на подолання проблем та 
обов’язкове досягнення результату, до того ж є «трудоголіками». 

Покоління Х (53–33 роки) також отримали назву «дітей з ключем 
на шиї». Їх цінності формувалися до 1993 року, під впливом продо-
вження та закінчення «холодної війни», перебудови, появи СНІДу, 
наркотиків, війни в Афганістані. Саме тому були сформовані такі 
цінності: готовність до змін, можливість вибору, глобальна інфор-
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мованість, технічна грамотність, індивідуалізм, прагнення вчитися 
протягом усього життя, неформальність поглядів, пошук емоцій, 
прагматизм, надія на себе. Вони вірять, що блискучу кар’єру можна 
побудувати тільки наполегливою працею, поступово піднімаючись 
кар’єрними сходами. Представники цього покоління цілеспрямова-
ні та відповідальні працівники, на яких можна покластися, для яких 
дуже важливі соціальні гарантії та впевненість у завтрашньому дні 
[2–5]. Одна з відмінностей покоління – постійна готовність до змін. 
Адже соціально політичним тлом у часи їхнього формування були 
постійні зміни політичної, економічної та соціальної систем. Це дає 
гнучкість характеру, що добре для бізнесу. 

Покоління Y (33–13 років). Мобільні телефони та Інтернет – їх 
звична дійсність. Тому цінності, які вже притаманні цьому поколін-
ню, – це громадянський обов’язок і мораль, відповідальність, але 
при цьому зазначають їх наївність і вміння підкорятися. На перший 
план для покоління Y виходить негайна винагорода. Вони, більше 
ніж інші, відстоюють свою точку зору та повагу до себе, вони дуже 
публічні люди [2–5]. Покоління Y зростає в епоху віртуального сві-
ту, комп’ютерів, цифрових технологій, саме тому рівень їх техно-
логічної грамотності має зовсім інший характер, ніж у попередніх 
поколінь, вони є носіями цифрової грамотності. Загалом вони орі-
єнтовані на швидкий результат і не готові довго чекати винагоро-
ди, легко адаптуються. Для кожного Y індивідуальність – це норма, 
особливо в умовах найширшого вибору, їм не потрібно її доводити. 
Вища освіта для цього покоління є найважливішою умовою успі-
ху, без якої не знайдеш престижну роботу, не зможеш домогтися 
гарної посади, але перспектива не отримати хороше робоче місце 
змушує Y, ще будучи студентами, працювати та здобувати профе-
сійний досвід. 

Покоління Z (13 років і менше) традиційно розглядається як діти 
покоління Х, які були першим поколінням, що вдало адаптувалося 
до інформаційних технологій. Саме це, перш за все, відрізняє їх від 
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покоління Y, дитинство яких пройшло до технологічного буму. Це 
покоління лише почало формуватися, однак можна вже визначити 
найбільш важливі цінності, які вже притаманні Z: сім’я, дружба, лю-
бов, кар’єра і гроші. Це майбутні сімейні кар’єристи [2–5]. За про-
гнозами теоретиків теорії поколінь, покоління Z буде поколінням 
ідеалістів, так само, як старі «мовчазні» йшли з небезпечного і жор-
стокого сталінського передвоєнного світу в ідеальний світ книг, 
нові «мовчазні» будуть йти в світ віртуальної реальності [1]. Вони 
стають повноцінними вільними особистостями лише у віртуалі, до-
ступ до якого для них такий простий і природний, а для інших поко-
лінь складний і незрозумілий. Вони будуть прекрасно орієнтуватися 
в модельованих ситуаціях, не розуміючи методів командної взаємо-
дії, оскільки їм складно зрозуміти розподіл ролей в цій команді. Їх 
світ – це світ, створений ними особисто для себе в комп’ютерній 
мережі. Саме покоління Z – це перше покоління, яке повністю на-
родилося в часи глобалізації та постмодернізму.

Оскільки конфлікти поколінь обумовлені не різницею у віці, 
а різницею цінностей, можна зробити припущення про наявність 
конфлікту не стільки «батьки і діти», скільки «протиріччя між цін-
нісними орієнтирами поколінь». Дослідження цього моменту вба-
чається актуальним як у контексті розвитку загальнолюдських, 
цивілізаційних і національних цінностей, так і в межах конкретно 
часових, профільних, політичних і професійних сфер.
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Фінансова система України:  
проблеми та тенденції розвитку

бондаренко Євген миколайович,  
студент факультету економіки і права ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Сьогодні досить активно і стрімко відбувається активізація 
трансформаційних процесів, швидкість яких посилюється день за 
днем. Світова економіка вступає на новий шлях, вибираючи вектор 
свого подальшого розвитку серед багатьох складних, суперечливих 
змін. З одного боку, всебічно поширюється сфера дії ринкової сис-
теми господарства: до неї, зокрема, приєднується могутній еконо-
мічний сектор країн колишнього радянського союзу, що розвивали-
ся раніше в умовах адміністративно-командної економіки. 

З другого боку, сама ринкова система має нові риси, пов’язані 
з появою ознак нового, постіндустріального суспільства, для якого 
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важливим є людський капітал, інформаційні технології, глобаліза-
ція господарських зв’язків. Увесь цей комплекс різноманітних змін 
особливо сильно позначається на розвитку фінансової системи як 
найдинамічнішої і найскладнішої складової ринкової економіки, 
формуючи актуальні підстави для свого всебічного вивчення [1].

Головні пріоритети подальшого розвитку фінансів держави 
мають базуватися на таких принципах, як комплексна збалансова-
ність доходів і видатків бюджету, податкової системи, формування 
оптимальної і розгалуженої бюджетної системи на всіх рівнях дер-
жави, створення гідних умови для ринків банківських і страхових 
послуг.

Шістнадцятирічний досвід незалежності України свідчить про 
суттєві за характером зміни в структурі доходів і видатків бюджету. 
В багатьох випадках ці зміни в структурі державного бюджету носи-
ли одномоментний, безсистемний характер і були орієнтовані зде-
більшого на короткострокові цілі, а не на досягнення стратегічного 
соціально-економічного розвитку. Все ж таки, враховуючи це, вони 
мали як позитивні, так і негативні сторони. Зокрема, позитивним 
є поступове зростання ролі прямого податкування і формування 
бюджету, для якого пріоритетним є соціальна сфера. Негативною 
стороною, як і раніше, залишається тенденція зростання видатків 
на утримання апарату державної влади та на реалізацію загально-
державних управлінських функцій. Ці видатки в багатьох випадках 
дорівнюють видаткам на підтримку соціальної сфери, а іноді й пере-
вищують їх.

Під час поглиблення бюджетних реформ треба значно більше 
уваги приділяти проблемам забезпечення економічного зростання. 
Досить значне скорочення видатків на економічну діяльність відо-
бражає певною мірою самоусунення ролі держави з інвестиційно-
го процесу, що в сучасних умовах є навряд чи корисним. Соціальні 
пріоритети в бюджеті треба розглядати через призму економічного 
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зростання, забезпечуючи їх активну роль в економічній політиці 
держави [2]. 

Підвищення соціальної спрямованості бюджетів – характерна 
тенденція останніх років більшості західних країн. Уряди зару-
біжних країн давно зрозуміли, що соціальний консенсус – баланс 
інтересів різних верств суспільства щодо розподілу суспільного 
продукту, встановлення розмірів мінімальної заробітної плати, со-
ціальних виплат – підвищує соціальну стійкість, сприяє зростанню 
інвестицій, прискоренню економічного зростання. 

Соціальна спрямованість останнім часом характерна і для бю-
джету України. Саме тому значна увага приділяється фінансуванню 
таких напрямів, як соціальний захист і соціальне забезпеченнях [3]. 
Однак саме видатки на соціальний захист населення і фінансування 
соціальної сфери, які сьогодні досягли практично половини всіх ви-
датків зведеного бюджету, є основним чинником, що викликає дефі-
цит бюджету [3].  

Важливе місце у формуванні стратегії і тактики розвитку фінан-
сів держави посідає проблема створення збалансованої податкової 
системи. На сьогодні в Україні створено у цілому достатньо сучасну 
за формою податкову систему. Водночас її ефективність недостатня 
як у плані реалізації фіскальної функції податків, що забезпечують 
бюджет доходами лише на 70–80 % (стабільність формування бю-
джету досягається за умови, що податкові надходження складають 
90–95 % його доходів), так і їх регулюючої ролі – вплив податків на 
соціально-економічні процеси дуже обмежений. Однак податкова 
система поступово удосконалюється і наближається до тих пропо-
рцій, що склалися в розвинених країнах. Основним недоліком по-
даткової системи продовжує залишатися зосередження податково-
го навантаження переважно у сфері підприємництва, що є явищем, 
яке залишилось Україні у спадок від колишньої адміністративно-
командної економіки. Найбільш дієвим кроком у подальшому розви-



Секція 3. актуальні проблеми соціально-економічного розвитку країни

125

тку податкової системи має стати прийняття «Податкового кодексу 
України», який повинен упорядкувати перелік загальнодержавних 
і місцевих податків і зборів, передбачити подальше зниження рівня 
оподаткування та спрощення  механізмів обчислення та сплати по-
датків [1].   

У процесі ринкової трансформації фінансової системи України 
створена дієздатна дворівнева банківська система, яка дає змогу за-
безпечувати юридичних і фізичних осіб широким спектром банків-
ських послуг. Національний банк України виконує всі функції, що 
покладаються на центральні банки. НБУ створив за роки незалеж-
ності налагоджену систему курсоутворення і забезпечує стабіль-
ність національної грошової одиниці, розробляє і реалізує грошово-
кредитну політику держави, здійснює керівництво банківською 
системою. Головне досягнення НБУ полягає в тому, що йому вдалося 
зосередити в своїх руках контроль за ситуацією на грошовому рин-
ку країни. Основною проблемою банківської системи, що найбільш 
істотно впливає на функціонування усієї фінансової системи, є дуже 
слабка її ресурсна база. Переважна кількість комерційних банків 
мають незначні розміри статутного капіталу, що порівняно з захід-
ними банками є вкрай жахливо. Одним із основних напрямків вкла-
дання грошових ресурсів залишається кредитування. Характерною 
рисою кредитного ринку України є все ще досить високі процентні 
ставки, при цьому досить високим є і рівень маржі. Позитивним кро-
ком слід зазначити стійку щорічну тенденцію до зниження як про-
центних ставок, так і маржі.

Таким чином, незважаючи на всі певні успіхи, які досягнуті фі-
нансовою системою України в досить непростих умовах, все ж таки 
в ній залишається ще достатньо багато невирішених проблем. Задля 
їх комплексного, всебічного, системного вирішення необхідно роз-
робити довгострокову фінансову стратегію нашої країни, сконцен-
трувавши свою увагу, в першу чергу, на виробленні економічних 
і  правових засад фінансової політики держави та їх реалізації.  
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Україна перебуває в умовах адміністративно-командної еконо-
міки і на цьому етапі її розвитку знаходиться в рамках перехідної 
економіки. Для неї характерна незбалансованість, неузгодженість 
інтересів учасників ринку та невідповідність підприємницького 
господарювання інтересам суспільства. За таких умов значення 
конкурентних відносин у формуванні ринкової економіки, в осно-
ву якої покладено конкурентне середовище та конкуренція загалом, 
є  вирішальним.

Аналізу та сучасним проблемам правового регулювання Анти-
монопольних конкурентних відносин присвячена велика кількість 
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наукових досліджень. Цій проблематиці присвячені праці Н. Ю. Ми-
хальчишина, Е. М. Портера, Н. Б. Малахова, С. О. Черненко й ін. [1].

Ринок не всемогутній. Цей висновок очевидний як для теорети-
ків ринкової економіки, так і для практиків, які щодня стикаються з 
її недоліками. 

Конкуренція завжди існує поряд із ринком. Вона з’являється 
там, де більше ніж один продавець (покупець), і змушує виробни-
ків активніше діяти, щоб отримати найбільший прибуток за оди-
ницю часу. Конкуренція передбачає небувале напруження зусиль 
підприємців, але в підсумку віддячує суспільству зменшенням ви-
трат на виробництво (суспільною економією ресурсів), зростанням 
якості продукції, зниженням її ціни до рівня вартості (собівартості 
виробництва найменш ефективного виробника, який залишається 
на ринку), відсіванням неефективних виробників. Підприємці по-
стійно залишаються в тонусі, прогресують і розвиваються, а спожи-
вачі насолоджуються якісним товаром за низьку ціну. Позитивний 
суспільний ефект змушує теоретиків ринкової економіки палко від-
стоювати конкуренцію, а державних діячів – у важно стежити за її 
розвитком і виступати на захист за перших ознак її викривлення. 
Так чи майже так працюють економічні системи розвинених країн. 
Українські реалії суттєво відрізняються [1].

 На сьогодні основою законодавства, що стосується питань кон-
куренції, є два закони: «Про Антимонопольний комітет України» 
(АМКУ), «Про захист економічної конкуренції».

Перший регулює діяльність АМКУ, який є органом державної ан-
тимонопольної політики. Закон ухвалено у 1993 р., через рік після 
того, як комітет почав працювати. Серед функцій АМКУ дві ключові. 
Перша – захищати конкуренцію, виявляти та припиняти її порушен-
ня, забезпечувати пріоритетність прав споживачів. Друга – контр-
олювати концентрацію підприємств, щоб вона не призводила до 
утворення монополістичних монстрів. Обидві функції комітету, як 
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і принципи його роботи, прописані в законі та втілювані в життя, за 
оцінками експертів, повністю відповідають міжнародному досвіду. 
Принаймні так було спочатку, поки в роботу АМКУ не втручалися 
олігархи [2; 4].

Другий закон є базовим у проведенні антимонопольної політи-
ки. Його ухвалили на початку 2001 року на заміну Закону «Про об-
меження монополізму та недопущення недобросовісної конкурен-
ції в підприємницькій діяльності». Він став спробою переосмислити 
принципи конкуренції в нових реаліях, коли почалося економічне 
зростання [3].

Ефективна антимонопольна політика в українських умовах – 
це не що інше, як масштабна трансформація та повсюдні реформи. 
Лише вони можуть забезпечити повну та глибоку демонополізацію 
економіки [1].

У переліку антиконкурентних дій, прописаному в законі, фігу-
рують два пункти, які заслуговують на особливу увагу, а саме: дії, 
що призводять до обмеження техніко-технологічного розвитку, та 
заходи, що усувають з ринку інших підприємців або обмежують їм 
доступ до нього. Порушення цих двох пунктів, як буде показано 
далі, – спільна риса всіх монополій, практикованих в Україні, що по-
стійно стримують країну від розвитку [3].

Згідно із законом монопольним вважається становище одного 
суб’єкта господарювання, якщо його частка на ринку перевищує 
35 %, трьох найбільших суб’єктів із сумарною часткою понад 50 % 
або п’ятьох із понад 70 % ринку. Враховуючи цю категоризацію, 
АМКУ поділяє ринки на монопольні, з ознаками одноосібного до-
мінування, олігопольні (з ознаками колективного домінування) та 
конкурентні. За даними комітету, в Україні чиста монополія трапля-
ється не так уже і часто. До того ж формально її наявність ще не 
означає, що монополіст скористається зі свого становища. Але бага-
тьом відомо, як діють монополісти насправді та яких зусиль бізнес-
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мени, зокрема олігархи, докладають для того, щоб мати монополію 
на певному ринку. Якби шкурка була не варта вичинки, то ніхто так 
не боровся б за монополістичне становище [3].

Більшість справ АМКУ щодо порушення конкуренції закінчують-
ся рекомендаціями комітету. Їх урахування винними, відповідно до 
закону, знімає всі питання. Фактично донедавна АМКУ спеціалізу-
вався на видачі таких рекомендацій. Щоправда, законом передбаче-
но випадки, за яких порушники мають сплатити штраф у розмірі 1 %, 
5 % або 10 % річного доходу, але до такого доходить украй рідко. 
Штраф, виписаний Газпрому за зловживання монопольним стано-
вищем під час транзиту природного газу Україною в 2018 році, який 
разом із пенею становить 172 млрд грн, може стати першим вагомим 
кроком АМКУ на шляху фінансової боротьби за збереження конку-
ренції. Боротьби, яка щороку в Європі супроводжується гучними 
скандалами та внаслідок якої компанії на кшталт Google змушені 
сплачувати мільярди євро до бюджетів європейських країн [2].

У будь-якому разі сума штрафів за антиконкурентні дії зростає. 
Тож, можливо, комітет на правильному шляху. З одного боку, для 
проведення якісної антимонопольної політики, зокрема стягнення 
штрафів, потрібні ефективна правоохоронна система та бездоганна 
робота комітету. З другого боку, тільки-но ці умови виникнуть, од-
разу ж з’явиться велика кількість тих, хто захоче використати АМКУ 
як інструмент для придушення конкурентів. Тоді в наших умовах 
комітет може перетворитися на орган, який карає конкуренцію, а не 
відновлює її.

Отже, значення конкурентних відносин у формуванні ринко-
вої економіки, в основу якої покладено конкурентне середовище 
та конкуренція загалом, є вирішальним. Тож створення Антимоно-
польного комітету України, завданням якого є здійснення держав-
ного контролю за дотриманням законодавства про захист економіч-
ної конкуренції на засадах рівності суб’єктів господарювання перед 
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законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення 
і припинення порушень законодавства про захист економічної кон-
куренції тощо, є важливим кроком у розвитку України як в еконо-
мічному, так і в соціальному плані. 

Українське законодавство, що регулює економічну конкуренцію, 
зароджувалося, насамперед, як антимонопольне законодавство, і це 
є важливим кроком, адже економічна боротьба, суперництво між 
відокремленими виробниками продукції, робіт, послуг щодо задово-
лення своїх інтересів, пов’язаних із продажом цієї продукції, вико-
наних робіт, наданням послуг одним і тим самим споживачам рухає 
український ринок у потрібному напрямі. Конкуренція є важливим 
складовим компонентом механізму ринкової економіки.
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Як звісно, інфляція проявляється зростанням загального рівня 
цін і зниженням купівельної спроможності грошей. Через склад-
ність інфляційних процесів існують суперечності між різними еко-
номічними школами щодо пояснення причин її виникнення. Напри-
клад, згідно з монетарною теорією, за словами Мілтона Фрідмана, 
інфляція завжди і всюди є грошовим феноменом. При цьому визна-
чення процесу зростання цін як грошового явища можливе лише 
за умови безперервності і тривалості в часі процесу зростання цін. 
Збільшення грошової маси може призводити до зростання цін, однак 
цілком очевидним цей взаємозв’язок стає лише за високого зростан-
ня пропозиції грошей. Окрім збільшення пропозиції грошей, існує 
досить багато причин виникнення і розвитку інфляційних проце-
сів. За словами Мілтона Фрідмана, інфляція – це податок, що може 
вводитися без прийняття закону. 

Інфляція змінює співвідношення між заощадженнями та спожи-
ванням, спотворює обчислення прибутків підприємцями. Найбіль-
ше викривлення інфляцією інформації про прибутки відбувати-
меться на підприємствах за капіталом, придбаним до виникнення 
інфляції. Викривлені інфляцією прибутки спотворюють розподіл 
ресурсів на ринку, спричинять до збільшення інвестицій у вироб-
ництво з більшим співвідношенням між капіталом і продуктом, 
зменшуючи інвестиції в інші виробництва. Таким чином, виробни-
ки переорієнтовуються на випуск товарів низької якості, зменшу-
ється активність у видах діяльності, що потребують довгостроко-
вих інвестицій.
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Найбільш негативним наслідком є падіння курсу національної 
валюти відносно валют інших країн, де інфляція відсутня чи роз-
вивається нижчими темпами. Падіння курсу відбувається нерівно-
мірно зниженню купівельної сили грошей на внутрішньому ринку. 
При спробах держави втручатися у зовнішньоекономічні і валютні 
відносини виникають розбіжності між офіційним і ринковим кур-
сом валюти, формується кілька ринкових курсів тощо. Усі ці явища 
погіршують платіжний баланс країни, її валютне становище, підри-
вають її позиції на світовому ринку.

Розглянемо вплив інфляційних процесів на економіку України 
протягом 2014–2019 років. Так, у 2014 р. реалізація накопичених 
в останні роки макроекономічних дисбалансів призвела до швид-
кого зростання рівня інфляції до 24,9 %, що обумовилось здешев-
ленням (девальвацією) гривні в умовах зниження валютних надхо-
джень та зростання впливу військового конфлікту на сході України. 
Монетарна інфляція підвищилася до 27,2 % за рік. Базова інфляція, 
яка тривалий час залишалася на рівні нуля, у 2014 році зросла до 
22,8 %. Ціни на харчові продукти з високим рівнем оброблення 
зросли на 27 % (через подорожчання енергоносіїв). Вузька базова 
інфляція, відображаючи подорожчання непродовольчих товарів, за 
підсумком року становила 25,3 %. Зростання адміністративно регу-
льованих цін становило 30,4 % за рік (за рахунок підвищення тари-
фів у сфері житлово-комунального господарства – на 34,3 % за рік). 
Здешевлення нафти на світових ринках лише частково компенсува-
ло вплив девальвації на вартість палива, яка за 2014 рік підвищилася 
на 60,7 %. Єдиною галуззю економіки, яка характеризувалася зрос-
танням обсягів виробництва, було сільське господарство, що стало 
основною економічної активності в Україні у 2014 році. У 2015 р. 
споживчі ціни зросли на 43,3 %, а це на 18,4 % більше, ніж у мину-
лому році. Частина економістів почала прогнозувати надходження 
галопуючої (відкритої) інфляції. Реальна заробітна плата знизилась 
на 21 %, а доходи домогосподарств впали на 28 %. 
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У Національного банку України на той час вважали, що показник 
інфляції на рівні 43,3 % досяг свого найгіршого становища. Протя-
гом другої половини 2015 року спостерігалося розроблення стра-
тегії щодо уповільнення інфляції. Насамперед це було пов’язано зі 
стабілізацію ситуації на валютному ринку, якої вдалося досягти за 
допомогою введення жорстких адміністративних обмежень та по-
силення активності НБУ. Результатом стало послаблення коливань 
обмінного курсу, через яке знизився рівень інфляційних очікувань 
населення.

У 2016 році зростання споживчих цін в Україні становило 12,4 %. 
Такий показник був набагато менший за останні 2 роки (у 2014 р. – 
24,9 %;  у 2015 – 43,3 %). Інфляція у 2016 році коливалася від 0,9 % до 
2,8 %. При цьому середньорічна інфляція становила 13,9 %. Базова 
інфляція, тобто інфляція, яка не враховує короткострокові нерівно-
мірні зміни цін, зумовлені сезонними факторами та адміністратив-
ним регулюванням тарифів, уповільнилася до 5,8 % (на фоні 34,7 % 
у 2015 та 22,8 % у 2014 роках). За даними НБУ, інфляція 2016 році 
була пов’язана зі зростанням тарифів на житлово-комунальні по-
слуги і подорожчанням палива. 

На початок 2017 року рівень інфляції зупинився на позначці 12, 
6 %, але до середини року він вже дорівнював 14,2 %. У місячному 
вимірі індекс споживчих цін зріс на 1 % (за даними Державної служ-
би статистики України). Перешкодою для зростання цін слугувала 
висока пропозиція окремих товарів, а також покращення ситуації 
на світових товарних ринках, яке в результаті призвело до зміцнен-
ня обмінного курсу гривні. У другій половині 2017 р. Національний 
банк України спрогнозував рівень річної інфляції з 8 % до 9,1 %. 
Вплив на інфляцію відбуватиметься через зростання попиту та че-
рез збільшення собівартості виробництва товарів і послуг. Сфера 
послуг, представлена малим бізнесом, буде вимушена компенсува-
ти додаткові видатки на заробітну плату найманим працівникам та 
неявне зростання фіскального навантаження шляхом підвищення 
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цін. Тому у 2017 році базова інфляція зросте до 6,3 % (з 5,8 % у по-
передньому році). Факторами, що стримуватимуть базову інфляцію, 
у 2017 році стануть все ще високий рівень безробіття та відносно 
жорстка монетарна політика. 

У 2018 році підвищилися ціни на сирі продовольчі товари на 5 %, 
в основному через зростання цін на світових ринках. Але високий 
рівень врожайності продовжуватиме стримування зростання рівня 
інфляції. Основним чинником її зростання залишається збільшення 
вартості імпорту енергоресурсів, що впливатимуть на тарифи газо- 
та електропостачання для населення. Стримуючим фактором для 
окремих тарифів житлово-комунального господарства стане анон-
соване зниження ціни на електроенергію для промислових спожи-
вачів, яка є вагомою складовою собівартості окремих комунальних 
послуг. У 2018 році зростання адміністративно регульованих цін 
було повільнішим, а саме знизилося до 9,5 %, однак все одно зали-
шиться одним із основних чинників інфляції. 

На табл. 1 наведено зведену таблицю індексів споживчих цін 
в  Україні за останні сім років – з 2013 року по 2019 рік (частково). 

 Таблиця 1

Зведена таблиця індексів споживчих цін за 2013–2019 рр.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8

Cічень 100,2 100,2 103,1 100,9 101,1 101,5 101,0

Лютий 99,9 100,6 105,3 99,6 101,0 100,9 100,5

Березень 100,0 102,2 110,8 101,0 101,8 101,1 100,9

Квітень 100,0 103,3 114,0 103,5 100,9 100,8 101,0

Травень 100,1 103,8 102,2 100,1 101,3 100,0 100,7

Червень 100,0 101,0 100,4 99,8 101,6 100,0 99,5

Липень 99,9 100,4 99,0 99,9 100,2 99,3 99,4

Серпень 99,3 100,8 99,2 99,7 99,9 100,0 99,7
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1 2 3 4 5 6 7 8

Вересень 100,0 102,9 102,3 101,8 102,0 101,9 100,7

Жовтень 100,4 102,4 98,7 102,8 101,2 101,7 100,7

Листопад 100,2 101,9 102,0 101,8 100,9 101,4

Грудень 100,5 103,0 100,7 100,9 101,0 100,8

За рік 100,5 124,9 143,3 112,4 113,7 109,8

За прогнозами НБУ, інфляція знизиться до 6,3 % на кінець по-
точного року, на початку 2020 року досягне цільового діапазону  
(5 % ± 1 в. п.), а середньострокової цілі 5 % – наприкінці 2020 року. 
Упродовж цього ж періоду економіка України зростатиме стійкими 
темпами на рівні 3–4 %. Про це йдеться у щоквартальному Інфля-
ційному звіті за липень 2019 року. Національний банк підвищив 
прогноз темпів економічного зростання на 2019 (з 2,5 % до 3 %) та 
2020 (з 2,9 % до 3,2 %) роки. Це пов’язано зі стійким внутрішнім по-
питом, кращими умовами торгівлі та очікуваним збільшенням вро-
жаю зернових культур. Прискоренню економіки у 2020–2021 роках 
(до 3,2 % та 3,7 % відповідно) також сприятиме пом’якшення моне-
тарної політики та пожвавлення економічної активності у світі (за 
прогностичною оцінкою Національного банку України).

Таким чином, можна сказати, що й на сьогодні для національної 
економіки питання інфляційних процесів і їх впливу на соціально-
економічне становище залишається актуальним. За результатами 
проведеного аналізу бачимо, що боротьба за стримання інфляцій-
них процесів триває багато років та має тривати далі, бо через спе-
цифічну ситуацію в економіці країни, а саме військовий конфлікт 
на сході, високий рівень корупції, недовіри населення до діючого 
уряду, повинен вестися чіткий контроль.

Закінчення табл. 1
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Починаючи з другої половини XX ст. серед економістів активно 
набуває авторитету феміністичний напрям економічної теорії. Сфе-
ра економічної теорії регулярно звертається до проблем, що хви-
люють феміністів, – таких як статева нерівність і андроцентричні 
підходи до досліджень. 

Деякі пріоритети, яких дотримується напрям, були враховані 
неокласичною економічною теорією, проте більшість з них значною 
мірою ставлять під сумнів видатну неокласичну парадигму.

Нагальна необхідність звертати більшу увагу на гендерні упе-
редження в економічних дослідженнях лежать в основі головних 
напрямків феміністської неокласичної економічної теорії, до яких 
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можна віднести такі дослідження: документальне підтвердження 
відмінностей у добробуті чоловіків і жінок; обґрунтування політи-
ки досягнення статевої рівності; проведення досліджень, вільних 
від андроцентрістського ухилу.

Провідною метою будь-яких досліджень в цій галузі є, звісно ж, 
як традиційні погляди, властиві неокласичної теорії, так і нова течія 
економічного дослідництва, що приділяє більше уваги інституцій-
ним факторам і поступово посідає місце поруч з панівною науковою 
парадигмою.

Розглянемо перший напрямок феміністичних досліджень у еко-
номіці – він ставить за мету документальну фіксацію відмінностей 
в добробуті.

Дві головні складові матеріального добробуту кожної жінки  – 
це її власний дохід і її частка у всіх доходах сім’ї. Третій фактор 
пов’язаний з кількістю часу, який вона приділяє роботі.

Промислово розвинені країни передбачають вагому кількість 
працюючих жінок у складі працездатного населення. Однак жінки, 
які працюють повний робочий день, отримують, як правило, менше 
двох третин від заробітків чоловіків. 

Щоб з’ясувати причини унеможливлення високооплачуваної 
роботи, порівняємо чоловіків і жінок, які виконують однакову робо-
ту за наймом: виявиться, що жінки присвячують їй більше часу, ніж 
чоловіки. Тобто плата за прагнення жінки до рівності в заробітках 
дорівнює скороченню її вільного часу. 

Для боротьби з цим видом нерівності було здійснено ряд захо-
дів державного регулювання, такі як твердження законодавства про 
стимулювання прийому жінок на роботу і про рівну оплату за одна-
кову кількість праці. Однак лише політично орієнтованого фемініз-
му недостатньо.

На економічному рівні існують три гіпотези, що пояснюють від-
мінності в рівнях оплати праці чоловіків і жінок. Це гіпотези про 
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дискримінацію на рівні уподобань, статистичну дискримінацію 
і дискримінацію, пов’язану з невірним оцінюванням.

Дискримінація на рівні уподобань полягає в тому, що підпри-
ємці, колеги або споживачі мають певний «смак» до стигматизації, 
тобто воліють мати ділові відносини, скажімо, з чоловіками. Для жі-
нок результатом такого ставлення є нижчий рівень заробітної пла-
ти та обмежені можливості працевлаштування.

Існують певні державні проекти впровадження політики, що 
орієнтуються на фемінізм та можуть сприяти встановленню гендер-
ної рівності, але вони не передбачають ризики стрімкого знижен-
ня ефективності виробництва. Таким заходам властиво погіршува-
ти становище тих, хто вдається до дискримінації, бо замість найму 
змішаного персоналу відбуватиметься заміщення праці капіталом. 
А це буде означати відхилення від конкурентної рівноваги, яка є 
рушійною силою набування максимальної ефективності. 

Гіпотеза про статистичну дискримінацію також є одним із по-
яснень нерівності між чоловіками та жінками. Факти свідчать, що за 
наявності двох рівноцінних, окрім статевої належності, кандидатів, 
професійні навички жінки оцінюються нижче за чоловічі.

Статистично, влаштуватися, наприклад, в університеті або по-
сісти управлінські посади та такі, що вимагають наукової чи профе-
сійної підготовки, якнайчастіше надається перевага саме чоловікам. 
До того ж їм пропонують більш високий рівень стартової заробітної 
плати. Це пов’язано з тим, що справжню цінність або вартість вико-
наної роботи вкрай важко оцінити. Тому призначення знижених цін 
та попиту на жіночу працю є раціональним способом скорочення 
ймовірності допустити помилку в оцінюванні.

До речі, така дискримінація, пов’язана з невірним оцінюванням, 
консервується інституційними структурами, саме тому люди помилко-
во перебільшують різницю між середніми здібностями чоловіків і жі-
нок і, таким чином, оцінюють роботу останніх недостатньо високо.
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Ця стигматизація має тенденцію до внутрішнього кругообі-
гу: жінок приймають на низькооплачувані види робіт, оскільки 
допускається, що вони менш кваліфіковані, і водночас вони не 
можуть підвищити рівень своєї кваліфікації, бо посади, які вони 
займають, не передбачають жодних можливостей для кар’єрного 
зростання.

Для позбавлення цієї економічної дилеми економісти прагнуть 
до поліпшення якості економічного аналізу. «Аналітичні спрощен-
ня» – засіб, до якого намагаються звертатися економісти, але існує 
певна проблема: гендерні упередження здатні привести до їхнього 
помилкового формування.

У деякому сенсі помилкові спрощення – форма гендерного ухи-
лення, яку подолати легше за усе інше: необхідно лише зібрати на-
явні дані та навести певні докази, що свідчать про помилковість пев-
них уявлень, у цьому випадку – загальноприйнятих. Але й водночас 
«врятуватися» від помилкових спрощень – справа, яка містить в собі 
безліч каверзних моментів і труднощів: варто лише врахувати той 
факт, що жінки і чоловіки по-різному сприймають світ, і абсолютно 
розумні з точки зору одних спрощення можуть здатися іншим див-
ними і навіть обурливими.

Форма гендерного ухилення, якій найважче протистояти, – це 
«зникнення» жінок з економічних досліджень, тобто подання ре-
зультатів, отриманих на основі вивчення поведінки чоловіків, які 
вважаються значущими для всього населення. 

Також варто згадати, що вартість продукції, виробленої в до-
машньому господарстві, не враховується в системі національних 
рахунків, тобто економічний характер діяльності жінок в сім’ї не 
визнається. Члени родини діють так, ніби всі вони мають однако-
ві вподобання в повсякденних потребах. Однак припущення про 
єдину функцію корисності сім’ї незадовільно як з феміністської, так  
і з методологічної точки зору. З цього виходить, що домашнє гос-
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подарство трактується як окрема одиниця, а інтереси жінок і дітей 
стають «невидимими».

Урахування гендерних факторів є вкрай важливим в економіч-
них моделях сім’ї. Так, однією з основних відмінностей між чоло-
віками та жінками є інституційні обмеження представників різної 
статі, тобто ролі «чоловіка», «дружини», «матері» оточують лише 
умовності, які визначає соціально прийнятна поведінка. З цього 
витікає, що жіноче сприйняття економічних інститутів не завжди 
збігається з чоловічим; те ж саме можна сказати і про аналітичні 
спрощення та їх можливі трактування.

До речі, становище дітей у стандартній сімейній моделі, яку ви-
суває фемінізм, слугує прямим викликом неокласичній економічної 
теорії, бо їхнє виховання стає для жінок боргом, обов’язком і при-
мусовим обмеженням. Тому розгляд дітей як економічних суб’єктів, 
а не благ тривалого користування, має всі можливості стати ради-
кальною зміною економічної теорії домашнього господарства.

Кращому розумінню сімейних відносин може сприяти більш 
активне моделювання інституційних структур. Але погляди орто-
доксальних економістів також мають місце бути, бо враховувати всі 
точки зору на сім’ю, не обмежуючись лише однією з них, – раціо-
нальний крок для впровадження феміністичного мислення в еконо-
мічну систему та її гармонійного поєднання в неокласичну еконо-
мічну теорію.

Необхідність такого реформування пояснюється таким чином: 
по-перше, фемінізм може звернути увагу на проблему економічної 
справедливості, яка об’єднує різні у всіх інших відносинах види ро-
біт і дає потужний стимул для продовження критики традиційного 
економічного мислення. 

По-друге, феміністки привносять в науку нові перспективи дослі-
джень і нове світосприйняття, яке дозволяє їм бачити і намагатися 
пояснити економічні факти, що стосуються нерівності в сплачуван-
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ні праці чоловіків і жінок, виробництва в домашньому господарстві 
або процесів прийняття рішень в сім’ї. 

Таким чином, перед економістами відкрито дві альтернативи ви-
рішення питань гендерної нерівності. Перша полягає у проведенні 
неупереджених досліджень з оцінки відносної величини виграшу 
і витрат за рахунок ефективності, які виникають в результаті за-
ходів щодо впровадження феміністичних положень на державному 
рівні. Друга альтернатива полягає у розширенні кордонів неокла-
сичної економічної теорії шляхом розгляду та поглиблення саме 
в інститути і структури уподобань як ендогенних факторів. 
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Мотивація персоналу як складова  
соціально-трудових відносин

кім артем Сергійович,  
студент факультету економіки і права ХНЕУ ім. С. Кузнеця

У міру розвитку суспільного виробництва, переходу до постін-
дустріальних засад його функціонування дедалі очевиднішим стає 
фундаментальне значення людських ресурсів у розвитку цивіліза-
ції. Економічною наукою доведено (і підтверджено практикою), що 
за сучасних умов господарювання прогрес забезпечують людина 
і  її мотивація. Ефективність праці за інших однакових умов визна-
чається особистим ставленням людини до праці, її мотиваційними 
настановами та трудовою поведінкою.

Своєю чергою, трудову поведінку детерміновано впливом ба-
гатьох чинників, які діють з різною силою і в різних напрямах. 
Це означає, що формування трудової поведінки людини не можна 
розглядати як стандартизований, уніфікований процес. Навпа-
ки, трудова поведінка людей надзвичайно різноманітна, оскільки 
вона є наслідком складного широкого кола потреб, інтересів, мо-
тивів, ціннісних орієнтацій, переконань, поглядів, умов трудової 
діяльності.

Проблема спонукування людей до продуктивної праці не нова. 
Протягом багатьох століть вона хвилювала найвидатніші уми люд-
ства, і це не випадково: працею створюється матеріальна і духовна 
культура суспільства. 

Мотиви з’являються майже одночасно з виникненням потреб 
і інтересів та проходять певні стадії, аналогічні стадіям формування 
останніх. Мотив – це своєрідна реакція людей на інтереси, а отже, 
на усвідомлені потреби.
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Людина здатна впливати на свої мотиви, посилювати або обмеж-
увати їх дію, навіть усувати їх зі свого мотиваційного поля. Поведін-
ка людини здебільшого визначається не одним окремим мотивом, 
а їхньою сукупністю та конкретним співвідношенням їхньої значу-
щості щодо мотиваційного потенціалу.

У загальному розумінні мотивація – це сукупність рушійних сил, 
які спонукають людину до виконання певних дій. Ці сили можуть 
мати як зовнішнє, так і внутрішнє походження і змушувати людину 
свідомо чи несвідомо робити ті чи інші вчинки.

Природа сил, здатних суттєво вплинути на трудову активність, 
надзвичайно складна. Мотивація не є, сказати б, матеріальним фак-
том, який можна побачити на власні очі чи визначити емпірично. 

Збагнути її суть можна тільки аналізуючи поведінку людини, 
порівнюючи її дії під впливом тих чи інших спонукальних причин.

Для всебічної характеристики поняття мотивації слід передусім 
з’ясувати сутність основних категорій, які мають безпосереднє від-
ношення до способу і логіки поведінки людини в процесі трудової 
діяльності.

Опрацьовуючи теоретичні аспекти мотивації, необхідно зосе-
редитися на чинниках, які змушують людину діяти та активізувати 
свої дії. До тих, що мають засадничий характер, слід віднести потре-
би, інтереси, мотиви і стимули.

Вивчення складних теоретичних проблем мотивації розпочина-
ється з розгляду категорії «потреби». Людина є біосоціальною сис-
темою, відносно автономною, високоорганізованою, яка самороз-
вивається, активно взаємодіє із зовнішнім середовищем і потребує 
постійного задоволення певних потреб. Спектр останніх, їх поєд-
нання, пріоритетність у різних людей зовсім не такі самі. Усвідом-
лення цього може стати розгадкою як того, чому хтось виконує лег-
ку роботу і залишається незадоволеним, а хтось зайнятий на важких 
роботах і отримує задоволення, так і того, чому одні віддають пере-
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вагу матеріальній винагороді, а інші – цінностям нематеріального 
характеру.

Потреби – це те, що неминуче виникає і супроводжує людину 
в процесі її життя, те, що є спільним для різних людей, а водночас 
виявляється індивідуально в кожної людини. Потребу можна визна-
чити і як те, що постійно про себе нагадує, турбуючи людину, яка 
хоче позбутися цих турбот. Отже, цілком правомірним буде трак-
тування потреб як стану нерівноваги, дефіциту, на усунення яких 
спрямовані дії людини.

Більшість потреб періодично поновлюється, але при цьому може 
змінюватись як форма їхнього виявлення, так і рівень значущості 
для людини. Люди по-різному позбавляються своїх потреб: задо-
вольняють їх, придушують або й зовсім не реагують на них. Вели-
чезна роль потреб полягає в тому, що вони спонукають людей до 
дії, тобто породжують інтерес до певної цільової діяльності. Нама-
гаючись задовольнити свої потреби, людина вибирає свій напрямок 
цілеспрямованої поведінки. Виконання певної трудової функції – 
один із аспектів такої поведінки. 

Таким чином, чинниками, які тією чи іншою мірою впливають на 
мотиваційні настанови персоналу, можуть бути вік, родинний стан, 
стать, трудовий стаж, загальна і професійна культура. Їх доцільно 
розглядати як внутрішні чинники трудової активності. На прак-
тиці вони завжди доповнюються чинниками зовнішнього характе-
ру  – стан зовнішнього і внутрішнього ринків праці, умови і безпека 
праці, рівень соціального забезпечення, морально-психологічний 
клімат у трудовому колективі, соціально-демографічна структура 
трудового колективу.
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Особливості фіскальної політики держави як складова 
економічної політики держави в Україні

ковнір нікіта андрійович,  
студент факультету менеджменту і маркетингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Державна фіскальна політика на будь-якому етапі розвитку 
суспільства відіграє важливу роль, особливо в умовах економіко-
соціальної нестабільності країни. Реформи, що здійснюються 
в Україні, є наслідком курсу держави на євроінтеграцію. Фіскальна 
політика є одним із найскладніших напрямів державного фінансо-
вого регулювання, адже від неї залежить як наповнення державного 
бюджету, так і добробут громадян, які сплачують податки. За таких 
умов постає надзвичайно актуальним питання щодо правильності 
спрямування фіскальної політики держави.

У працях С. М. Соломенко, І. О. Лютого, В. М. Мельник, О. Д. Васи-
лика, К. І. Швабій, І. Я. Чугонова, П. В. Мельник та інших розглянуто 
основні показники фіскальної сфери, що впливають на соціально-
економічний розвиток країни [7, с. 529].
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Важливим фактором регулювання ринкової економіки є фіскаль-
на політика. Фіскальна політика  в Україні – це сукупність заходів 
держави у сфері оподаткування та державних витрат[2, с .318]. Це 
дії, що спрямовані на створення оптимального обсягу та структури 
державних витрат для виконання функцій цієї політики.

Цій політиці властиві такі функції: вплив на стан господарської 
кон’юнктури; перерозподіл національного доходу; нагромадження 
необхідних ресурсів для фінансування соціальних програм; стиму-
лювання економічного зростання; підтримка високого рівня зайня-
тості.

В Україні необхідним є питання розроблення дієвих фіскальних 
правил і закономірностей, які б надавали можливість уряду як про-
водити активну фіскальну політику, так і стримували надмірні дер-
жавні видатки, зумовлені політичними аспектами. Водночас най-
необхіднішим є поглиблення уніфікації національної податкової 
системи з податковими системами держав – членів ЄС за складом, 
структурою та механізмом справляння основних податків.

Удосконалення фіскальної політики України в сучасних умовах 
має бути спрямоване на побудову сучасної конкурентоспроможної 
соціально орієнтованої ринкової економіки, інтегрованої до ЄС; ре-
алізацію модернізаційного проекту економіки знань за умови збіль-
шення сукупних податкових надходжень до всіх рівнів бюджетів 
і державних цільових фондів; проведення збалансованої бюджетної 
політики на середньострокову перспективу, що можливе лише за 
умови реалізації виваженої державної фіскальної політики, спрямо-
ваної на досягнення балансу інтересів держави та платників подат-
ків. При цьому необхідно проводити «червону лінію» лібералізації 
оподаткування з метою попередження відтоку капіталу та кваліфі-
кованих спеціалістів, чого сьогодні не спостерігається.

Для цього доцільно взяти до уваги узагальнені позитивні тенден-
ції країн ЄС, зокрема: переважання у структурі податкової системи 
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непрямих податків, що вважається сприятливішим для економічно-
го зростання, ніж податкова система, що більшою мірою ґрунтуєть-
ся на прямих податках; перенесення податкового навантаження 
з мобільних факторів виробництва (наприклад, праці) на природні 
ресурси (що має компенсувати втрати бюджету від зниження рівня 
оподаткування доходів від праці та доходів від капіталу); відмова 
від спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприєм-
ництва на користь інших форм їх державної підтримки (звільнення 
деяких видів підприємств від необхідності ведення звітності про 
результати господарської діяльності та запровадження спрощеної 
системи бухгалтерського обліку і звітності); запровадження спеці-
альних режимів оподаткування ПДВ деяких типів підприємств (на-
приклад, фермерських господарств і сільськогосподарських коопе-
ративів). 

В Україні реалізується програма реформування державних фі-
нансів, яка сформована з урахуванням досвіду країн – членів ЄС. 
Зазначена програма спрямована на забезпечення стійкості держав-
них фінансів України.

Як показує світовий досвід, податки – найдемократичніший 
спосіб економічного регулювання, оскільки вони автоматично ре-
агують на зміни економічного стану, виконуючи важливу стабілі-
заційну роль в економічній діяльності, без необхідності будь-яких 
заходів з боку уряду.

Розглянувши табл. 1 та 2, можемо зробити висновок, що у серед-
ньому на 82 % Державний бюджет України формується за допомогою 
податкових надходжень. Це свідчить про неоптимальну структуру 
доходів бюджету. Оскільки за європейськими нормами неподатко-
ві надходження у структурі бюджету держави мають складати не 
більше ніж 5 %, тому цього не достатньо. За досліджуваний період 
загальна сума податкових надходжень зросла вдвічі, але, попри аб-
солютний приріст, їх частка у бюджеті є нестабільною. Це свідчить 



СУчаСні економічні реалії України: проблеми формУвання інноваційної економіки

148

про те, що хоча й відбувається постійне вдосконалення оподатку-
вання, фіскальний потенціал податків є невикористаним через по-
даткові пільги, ухилення від сплати, недоліки в адмініструванні, по-
даткову заборгованість.

Таблиця 1

Динаміка надходжень до Державного бюджету України  
протягом 2012–2019 рр., млн грн [3]

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Податкові 320,6 316,2 330,4 477,8 598,3 747,2 881,8 866,7

Неподаткові 68,3 72,8 68,4 120,0 103,6 128,4 171,4 167,1

Інші 1,7 1 ,9 6,4 2,1 4,6 31,7 7,7 3,3

Усього 390,6 391,0 405,2 599,9 706,5 907,3 1060,9 1 037,1

Таблиця 2

Динаміка надходжень до Державного бюджету України протягом 2012–2019 рр., 
% від повного державного бюджету [3]

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Податкові 82,1 80,9 81,5 79,6 84,7 82,4 83,10 83,6

Неподаткові 17,5 18,6 16,9 20,0 14,7 14,2 16,2 16,1

Інші 0,4 0,5 1,6 0,4 0,6 3,4 0,7 0,3

Проаналізувавши дані табл. 3, здійснені згідно з класифікацією 
податків на прямі та непрямі, що застосовується в ЄС, бачимо, що 
непрямі податки переважають у їх структурі, проте намітилася чіт-
ка тенденція щодо зменшення їх частки та незначного збільшення 
частки прямих. З огляду на динаміку змін в обсязі надходжень по-
датку на доходи фізичних осіб впродовж 2012–2019 рр. можна ви-
окремити тенденцію щодо поступового підвищення його фіскальної 
ролі у  складі бюджетоутворюючих податків. 



Секція 3. актуальні проблеми соціально-економічного розвитку країни

149

Таблиця 3

Склад і структура податкових надходжень до Державного бюджету України  
у 2012–2019 рр., млрд грн [3]

Показники
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ

Прямі 85,5 85,9 83,6 127,6 162,7 181,1 223,5 264,8

ПДФО 7,0 7,6 12,6 45,1 59,8 75,0 91,1 106,2

ПП 55,3 54,3 39,9 34,8 54,3 66,9 82,3 95,5

Рента 19,9 19,6 25 47,0 44,2 39,2 50,1 63,1

Інші 3,2 4,4 6,0 0,7 4,4 -5,5 9,1 10,6

Непрямі 189,2 176,9 196,6 281,9 345,6 446,1 526,6 601,9

ПДВ 138,8 128,3 139 178,5 235,5 313,9 374,5 436,6

АП 37,2 35,3 44,9 63,1 90,1 108,3 124,1 134

Мита 13,2 13,3 12,6 40,3 20,0 23,9 28,0 31,3

Разом 274,7 262,8 280,2 409,4 508,3 627,2 750,1 866,7

Зокрема, хочемо виокремити 2015 рік, коли відбулося різке під-
вищення цього податку, це зумовлено змінами, згідно з Бюджетним 
кодексу, у відрахуванні цього податку до бюджетів різних рівнів.

У результаті дослідження можна зробити висновок, що подат-
ки, які справляються до державного бюджету, є головним джере-
лом виконання державної функції щодо регулювання економічних 
процесів. У Державному бюджеті України податкові надходження є 
найбільшою бюджетоутворюючою ланкою. Для досягнення макси-
мального ефекту в реалізації заходів податкової політики пріоритет-
ність варто надавати таким, які сприяють економічному зростанню, 
а отже – наповненню державної казни податковими надходження-
ми. Головне – заходи фіскальної політики повинні визначатися пев-
ною поставленою метою, наприклад, боротьбою з інфляцією, забез-
печенням економічного зростання. 
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Аналіз доходів Державного бюджету України

кулеш кирило,  
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Державний бюджет – головний загальнодержавний фонд цен-
тралізованих коштів. За допомогою бюджету держава концентрує 
певну частку валового внутрішнього продукту та централізовано 
розподіляє її на розвиток економіки. Державний бюджет на кожний 
фінансовий рік розглядається Верховною Радою України і затвер-
джується як закон.

Склад доходів державного бюджету визначається Бюджетним 
кодексом України і законами про державний бюджет на відповід-
ний бюджетний рік.

Доходи державного бюджету класифікуються по таких розділах: 
податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від опе-
рацій з капіталом; трансферти.

Взагалі державний бюджет можна розділити на три різні бю-
джети: державний, місцевий, зведений. Доходи державного бюдже-
ту, або загальні доходи, призначені для забезпечення фінансовими 
ресурсами загальних витрат бюджету. 

Останніми роками зростає питома вага неподаткових надхо-
джень у доходах державного бюджету. 

Доходи державного бюджету України з окремою розбивкою по 
зведеному та місцевому бюджетах та складових, що входять до бю-
джетної системи Державного бюджету України за останні три роки 
2017–2019, наведено на рис. 1–3. 

Як ми бачимо з діаграм, які наведені на рис. 1–3, найбільша не-
стабільність порівняно з іншими роками існує у 2019 році. Це обу-
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мовлено багатьма причинами, основною з них є конфлікт на сході 
країни. 

2017 р. Зведений бюджет 2017 р. Державний бюджет 2017 р. Місцевий бюджет

Рис. 1. Доходи Державного бюджету України, 2017 р.

2018 р. Зведений бюджет 2018 р. Державний бюджет 2018 р. Місцевий бюджет  

Рис. 2. Доходи Державного бюджету України, 2018 р.

 2019 р. Зведений бюджет 2019 р. Державний бюджет 2019 р. Місцевий бюджет

Рис. 3. Доходи Державного бюджету України, 2019 р.

Хоч він і триває ще з 2014 року, значно активніші дії почалися 
саме у 2019 році. На діаграмах видно, що зведений бюджет і дер-
жавний бюджет у 2017 р. і 2018 р. були приблизно на одному рівні, 
а місцевий бюджет почав зростати у 2018 р., і те через міжбюджет-
ні трансферти. На діаграмі 2019 року все вже йде не так стабіль-
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но, всього у державному бюджеті зросли надходження аж до 100 %, 
а  зведений бюджет, відповідно, знизився до нуля. Також трохи ви-
росли інші надходження, та впали міжбюджетні трансферти у міс-
цевому бюджеті.

Детальний аналіз бюджетів 2017–2019 рр. наведено на  
рис. 4–6.

 

 

 

2019
2018
2017

Рис. 4. Надходження у місцеві бюджети, 2017–2019 рр.

 

 

2019
2018
2017

Рис. 5. Надходження у державний бюджет, 2017–2019 рр.

 Як видно з рис. 4, найнижчі показники місцевого бюджету були 
у 2017 р., а найвищі – у 2019 р. На всіх графіках видно, що всього 
у 2019 р. надходжень більше, ніж у 2017 р. і 2018 р., але, крім між-
бюджетних трансфертів, які за ці три роки більшими були у 2018 р. 
(це не помітно на рисунку через малий відрив) і до того ж все одно 
більше за все – у 2019 р.
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Рис. 6. Надходження до зведеного бюджету, 2017–2019 рр.

На рис. 5 показано надходження у державний бюджет. Тут вже 
трохи цікавіше: інші надходження були найбільшими у 2017 р., 
далі  – у 2018 р. та у 2019 р. 

Податкові і неподаткові теж були вище у 2018 р. У 2019 р. біль-
ші тільки міжбюджетні трансферти. Як бачимо, більше всього – 
у 2018  р., але це через відсутність міжбюджетних трансферів. На 
наш погляд, це через кардинальні зміни в державному апараті і но-
вих законах, та і внутрішня політика змінилась. Рис. 6 відображає 
зведений бюджет. 

Тут саме у 2019 р. сплачено більше податків, і тільки у цьому 
бюджеті у 2017 р. і 2018 р. немає міжбюджетних трансферів, отже, 
лідирує 2019 р. Неподаткові надходження більші у 2018 р., інші – 
у 2017 р. Більше за все – у 2018 р., але є один нюанс: дані зведено-
го  бюджету за цей рік (2019 р.) є тільки на 31 серпня, тому цей ана-
ліз можна вважати не повним, і, можливо, за чотири місяці цифри 
будуть більшими, ніж у 2018 р.

Таким чином, ми бачимо, що найпродуктивнішим роком у дохо-
дах державного бюджету є 2018 р. Але 2019 р. ще не закінчився, 
і вважаємо, що до початку наступного року доходи і доженуть за 
кількістю 2018 р. і скоріше за все, обійдуть їх з невеликим відри-
вом.
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Все почалося з того, що в 1960-1970-х рр. в американських уні-
верситетах стали відкривати факультети маркетингу. Перші ви-
кладачі з економіки почали відкривати кафедри з маркетингу, бо 
маркетинг дуже схожий на економіку з однієї причини – дуже все 
практично ідентично. Але вчителі почали переробляти цей напрям 
під себе, хоча не всі наставники так вважали. Та все це пояснив один 
всім відомий чоловік Ф. Котлер. Ф. Котлер визначив своїм завдан-
ням «пояснення того, як в дійсності працює ринок, надавши жит-
тєву текстуру теоріям економістів». Якщо ви перечитали всі кни-
ги з економіки, то ви не знайдете особливих відмінностей від книг 
з  маркетингу, їх не буде. Все ті ж схеми, майже ті ж терміни, майже 
той же стиль.

Якщо так посидіти і подумати або припустити, то тут можна роз-
гледіти пару проблем. І перша причина – це надлишок математики. 
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Василь Леонтьєв (Нобелівський лауреат з економіки), сам кваліфі-
кований математик, постійно критикував спроби застосовувати ма-
тематичні теорії до пояснення світових економічних проблем. На 
його думку, економіка відноситься до числа прикладних областей, 
і її теорії можуть принести користь, тільки якщо буде доведено, що 
вони працюють на практиці [1].

Один економіст навіть стверджує, що це зловживання виклика-
ло трупне задубіння (rigor mortis) економіки. Економо-маркетологи 
успішно сприяють «задубінню» маркетингу. Другий негативний 
вплив економіки на маркетинг – це «впарювати» маркетингу влас-
тивого економіці роботоподібного уявлення про людину яка все 
знає! За час свого існування маркетинг і економіка змінили свій 
вектор напрямку розвитку: якщо на початкових стадіях основна 
увага економічного маркетингу була спрямована на виробництво, 
товари і саму компанію-виробника, то в подальшому, з настанням 
епохи продажів, економічний маркетинг включив у сферу своєї 
уваги і організацію збуту товарів, і їх просування. Виходячи з ви-
щесказаного, можна визначити економічний маркетинг як систему 
організації виробництва товарів (послуг) і їх збуту, орієнтовану на 
отримання прибутку, що досягає своїх цілей за допомогою спеціаль-
них інструментів: дослідження ринку, прогнозування, планування, 
розробки стратегій та тактичних рішень, стимулювання попиту, ці-
ноутворення, оптимізації каналів збуту [2].

Що нам дійсно потрібно кожен день? Їжа, тепло і дах над голо-
вою, робоче місце, яке дає можливість самоствердитися і сказати, що 
я «особистість». І це все – з матеріальної точки зору, і так у всіх – 
у когось гірше або краще, але це вже неважливо. Але наша еконо-
мічна система безперервно промиває нам мозки доти, поки ми не 
опиняємося похованими під могильним пагорбом з нагадувань про 
терміни оплати, закладених, безглуздих дрібничок, іграшок, що від-
волікають нашу увагу від усвідомлення цілковитого ідіотизму ви-
рішуваної все життя шаради.
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За нас вже все продумали і заздалегідь придумали цю сіру і  без-
кольорову систему життя. Через це маркетологи і намагаються при-
красити всі ці обставини і поліпшити рівень життя загалом. Сьогодні 
завдяки маркетингу ми використовуємо товари, які раніше вважа-
лися відстійними і неактуальними. Що слід очікувати суспільству 
від системи маркетингу? Питання це актуальне, бо органи влади 
різних рівнів все ширше вдаються до регулювання маркетингової 
діяльності фірм. У деяких випадках державне втручання може бук-
вально доходити до крайнощів [3].

В Індії деякі державні чиновники хотіли б заборонити при-
своєння марочних назв цукру, милу, чаю, рису й іншим основним 
товарам повсякденного попиту. Вони стверджують, що через при-
своєння марочних назв, упаковку та рекламу підвищуються ціни. 
Маркетолог повинен зробити так, щоб погляди на речі завжди були 
актуальними й аргументованими; він повинен аналізувати старе, 
щоб створювати нове. Він повинен бачити світ іншим... Він пови-
нен бути неймовірно винахідливим у пошуку різних підходів.

Ось таких маркетологів повинні готувати виши. Чи зможуть? 
Якщо зможуть, то тоді зміниться ставлення до маркетологів у бізне-
сі. Тоді їх будуть вважати не дармоїдами, а найкориснішими співро-
бітниками.  
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Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що на сучасно-
му етапі соціально-економічного розвитку інтелектуальний потен-
ціал співробітників організацій є найважливішим ресурсом підпри-
ємства, здатним створити їй нові стратегічні конкурентні переваги 
і забезпечити їх стійкість.

У сучасних умовах сталися помітні зрушення в структурі чинни-
ків, що традиційно визначають конкурентоспроможність і позиції 
сучасних компаній на ринку. В першу чергу, це відноситься до зни-
ження значення чинника дешевої сировини і дешевої робочої сили 
і посилення освітнього чинника. В економіці, рухомій інноваціями, 
розвиваються тенденції перетворення суспільства в цілому за раху-
нок комплексного характеру процесу обміну і використання знань 
як у виробництві, так і поза ним; значна роль приділяється ефек-
тивному використанню інтелектуального потенціалу працівників 
з  метою підвищення їх продуктивності праці.

Розглядаючи інтелектуальний потенціал підприємства, не мож-
на не згадати про інтелектуальний капітал, який є його матеріаль-
ною складовою.

Інтелектуальний капітал – найважливіша складова виробничих 
активів організації, що функціонує в умовах постіндустріального 
інформаційного суспільства. Про значення інтелектуального капі-
талу в діяльності сучасної організації говорить такий факт: амери-
канські менеджери при виборі довгострокових партнерів виходять 
з того, що інтелектуальний капітал підприємства повинен станови-
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ти не менше 40 % у загальній структурі капіталу, і тільки в цьому 
випадку вважається, що компанія перспективна [1; 3].

Отже, інтелектуальний капітал – міра втіленої в людині здатнос-
ті приносити дохід за рахунок використання знань, здібностей, про-
фесійних навичок, генерування ідей, створення художніх, наукових 
творів. Він приносить дохід не лише своєму власникові, конкретній 
людині, але і організації, де він працює, регіону, і країні в цілому. 
Також інтелектуальний капітал окремої людини може мати і світове 
значення. Оскільки в процесі розвитку науки не лише створюють-
ся інтелектуальні новації, на підставі яких потім формуються нові 
технології виробництва і способи споживання, але і відбувається 
розвиток, перетворення самих людей, а отже, і розвиток інтелекту-
ального потенціалу організації і суспільства в цілому.

Інтелектуальний потенціал організації – це сукупність творчих, 
інформаційно-інтелектуальних, професійно-кваліфікаційних ре-
сурсів, а також організаційних систем управління ними, створюва-
них і використовуваних як усередині підприємства, так і в довкіллі 
з метою формування унікальних конкурентних переваг [2].

Можна зазначити, що одним із найважливіших чинників, що ви-
значають формування, розвиток інтелектуального потенціалу і його 
раціональне використання є освіта, а також накопичення і викорис-
тання знань. 

Деякі дослідники віддають пріоритет в розвитку інтелектуаль-
ного потенціалу і примноженні інтелектуального капіталу безпе-
рервній освіті. Важко з цим не погодитися. Світові освітні стандар-
ти поступово трансформуються під впливом зміни властивостей 
інформації: контактний, авторитарний тип навчання доповнюється 
дистанційним, інтерактивним, в основі якого усі ті ж комп’ютерні 
технології, внаслідок чого формувалася і стала невід’ємною рисою 
сучасної освіти його безперервність, реалізована в моделі «освіта 
все життя».
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Освіта важлива і приносить більш високий дохід не лише праців-
никові, але і підприємцеві. Фахівці нашого століття зробили висно-
вок [4], що в результаті інтелектуалізації праці і різкого підвищен-
ня його продуктивності в промисловості і сільському господарстві 
приблизно через 30 років 2 % працездатного населення Землі могли 
б задовольняти потреби й інших жителів планети. Нині у промисло-
во розвинених країнах частка зайнятих не перевищує 10 %, а безпо-
середньо залучених у матеріальне виробництво – 20 %.

Отже, проаналізувавши різні погляди як вітчизняних, так і за-
рубіжних вчених, інтелектуальний потенціал підприємства можна 
поділити на такі групи: організаційний інтелектуальний потенціал 
та інтелектуальний потенціал персоналу (рис. 1).

 

  

Організаційний інтелектуальний 
потенціал

Інтелектуальний потенціал
підприємства

Кількість ліцензій, патентів, 
винаходів

Питома вага нової продукції 
в загальному обсязі продажів

Внутрішньоорганізаційна 
взаємодія персоналу

Кількість раціоналізаторських 
пропозицій щодо підвищення 

діяльності підприємства 

Мотивація персоналу

Інтелектуальний потенціал 
персоналу

Статево-віковий склад

Рівень освіти 

Стаж роботи

Кваліфікація

Кількість щорічно реалізованих 
заходів щодо розвитку персоналу, 

передбачених організаційними 
планами та програмами

Рис. 1. Інтелектуальний потенціал підприємства
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Аналіз і оцінка інтелектуального потенціалу організації допо-
може вирішити такі завдання:

– реструктуризація (які функції виділити в новій організаційній 
структурі, а які, навпаки, об’єднати, ліквідовувати тощо);

– виявлення дієвіших механізмів мотивації праці на основі ана-
лізу людського потенціалу;

– розширення меж корпоративної культури шляхом створення 
бази знань, що містить зведення про кожен елемент інтелектуаль-
ного потенціалу підприємства.

Основною базою для формування і розвитку інтелектуального 
потенціалу на підприємстві є інвестиції.

Інвестиції в інтелектуальний потенціал доцільно розділяти на 
2  категорії – прямі та непрямі. В прямі інвестиції в інтелектуальний 
потенціал можна враховувати витрати на здобуття загальної і спе-
ціальної освіти, професійну підготовку і перепідготовку на вироб-
ництві, планування і мотивацію кар’єрного зростання і виконання 
творчих завдань, придбання спеціалізованої літератури, залучення 
консультантів. До непрямих інвестицій відносяться витрати на під-
тримку здоров’я і медичне обслуговування (медичне страхування), 
придбання і створення інформаційних технологій і відповідного 
устаткування.

З вищезазначеного можна виділити три основні групи інвести-
цій в інтелектуальний потенціал:

– витрати на освіту, включаючи професійну підготовку кадрів, 
професійне вдосконалення (підвищення кваліфікації) і професійну 
перепідготовку;

– витрати на охорону здоров’я, що складаються з витрат на про-
філактику захворювань, медичне обслуговування, дієтичне харчу-
вання, поліпшення житлових умов;

– витрати на планування кар’єри персоналу.
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Виділяють такі особливості інвестицій в інтелектуальний по-
тенціал [4]:

– віддача від інвестицій в інтелектуальний потенціал прямо за-
лежить від терміну життя його носія, тобто від тривалості працез-
датного періоду;

– внаслідок інвестицій інтелектуальний потенціал накопичу-
ється і примножується;

– порівняно з інвестиціями в інші форми капіталу інвестиції в ін-
телектуальний потенціал приносять велику соціально-економічну 
вигоду;

– визначення віддачі вкладених коштів дуже скрутно;

– період окупності вкладень довгий;

– інвестиції в інтелектуальний потенціал приносять організації 
значний різноманітний ефект, в тому числі підвищення продуктив-
ності, ефективності і якості праці персоналу.

Отже, сучасному управлінцю необхідно пам’ятати, що інтелек-
туальний потенціал, основним компонентом якого є освіта, – най-
важливіший чинник, що впливає на заробіток працівника, на його 
відношення до роботи, на продуктивність і ефективність його праці, 
а  також і на рівень розвитку економіки держави. 

У завершенні можна зазначити, що управління інтелектуальним 
потенціалом є одним із головних завдань менеджменту для успіш-
ного розвитку підприємства, оптимізації його основних аспектів 
господарської діяльності.
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Моделі мотивації персоналу  
у розвинених країнах 

мирошниченко Дмитро олександрович,  
студент факультету економіки і права ХНЕУ ім. С. Кузнеця

На етапі трансформації економіки України необхідною є кон-
центрація уваги науковців ы практиків на такій проблемі, як ді-
єздатність системи управління персоналом, а також формування 
необхідного рівня мотивації робочої сили до ефективної праці на 
підприємстві. В умовах ринку від працівників потрібно уміння так 
організувати свою працю, щоб їх віддача була максимальною. При 
цьому важливим фактором посилення трудового потенціалу пови-
нна стати особиста зацікавленість працівників, заснована на мож-
ливості задоволення своїх соціальних і фізіологічних потреб, саме 
тому ця тема є надзвичайно актуальною. Одним зі способів підви-
щення мотивації персоналу є застосування зарубіжного досвіду, 
особливо варто звернути увагу на систему мотивації у найбільш 
розвинених країнах світу.
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Мотивація праці відноситься до числа проблем, вирішенню яких 
у світовій практиці завжди приділялася велика увага. Основу сучас-
них концепцій мотивації закладено в працях економістів-класиків: 
А. Сміта, Ф. Гілбрета, А. Врума, А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. МакГре-
гора, Значний внесок у розвиток теорії мотивації, розробку та вдо-
сконалення її прикладних аспектів, у тому числі в умовах трансфор-
маційної економіки, зробили такі вітчизняні вчені, як: О. Амоша,  
А. Афонін, Т. Базарова, М. Ведерніков.         

Метою цієї роботи є дослідження різних систем і видів мотивації 
персоналу у розвинених країнах світу та пошук шляхів вдоскона-
лення системи мотивації в Україні за рахунок впровадження зару-
біжного досвіду. 

Успіх діяльності людини значно залежить від мотивації. При 
управлінні мотивацією необхідно враховувати, що люди з більшим 
ступенем мотивації працюють продуктивніше не залежно від рівня 
їх здібностей чи навичок. Вітчизняні теорія і практика мотивації 
праці, як правило, зводяться до оплати праці, заснованої на фіксова-
них тарифних ставках і посадових окладах, що є малоефективним. 
Тому під час формування систем мотивації праці на підприємствах, 
особливо великих, необхідно використання вже накопиченого сві-
товою практикою досвіду [1; 2].

У країнах Західної Європи, США мотиваційні аспекти управління 
персоналом набули великого значення, і ці методи і досвід моти-
вації можуть бути з успіхом перенесені в Україну при формуванні 
систем мотивації праці. Можна виділити як найбільш характерні 
американську, англійську, французьку.

Американська модель мотивації праці побудована на всілякому 
заохоченні підприємницької активності і збагаченні найбільш ак-
тивної частини населення. Нині однією з найпоширеніших у США 
форм оплати праці як для основних, так і для допоміжних робіт-
ників є оплата праці, що поєднує елементи відрядної і погодинної 
систем. 
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При невиконанні працівником денної норми в натуральному 
вираженні роботу продовжують до виконання норми. Ця система 
оплати праці не передбачає виплату премії, ці суми вже закладені 
у високій тарифній ставці робітника і окладі службовця. На деяких 
американських підприємствах застосовується нова система оплати 
праці, за якої підвищення оплати праці залежить не стільки від ви-
робітку. Основні переваги виявлені в процесі впровадження оплати 
праці залежно від рівня кваліфікації, підвищення мобільності робо-
чої сили.

Французька модель мотивації праці характеризується великою 
різноманітністю економічних інструментів, включаючи стратегічне 
планування та стимулювання конкуренції. У політиці оплати праці 
французьких фірм спостерігаються дві тенденції: індексація заро-
бітної плати залежно від вартості життя і індивідуалізація оплати 
праці [3].

Для англійської моделі характерними є дві форми оплати праці: 
грошова й акціонерна, тобто у вигляді акцій. На підприємствах Ве-
ликобританії участь у прибутках вводиться тоді, коли відповідно до 
індивідуальних або колективних угод на додаток до встановленої 
зарплати регулярно виплачується відповідна частка від прибутку 
підприємства. 

Проаналізувавши найвідоміші зарубіжні моделі мотивації, мож-
на знайти як схожі, так і відмінні риси. Головне, що їх об’єднує, – це 
їх ефективність, про що можна судити по рівню економічного роз-
витку країн, де вони запроваджені. 

Що до України, то можливо запропонувати для вітчизняних під-
приємств окремі деталі американської, англійської та французької 
моделі мотивації праці. Рівень мотивування працівників нашої кра-
їни відстає від рівня розвинених країн, що також відображається на 
стані її економіки. Тому варто запозичувати досвід зарубіжних ком-
паній, використовувати ефективні системи мотивації праці, впрова-
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джувати деякі елементи американської, англійської та французької 
моделей. Саме ці моделі поєднують різноманітну кількість мотива-
ційних важелів і їх якість, допоможуть суттєво економити на вироб-
ництві продукції та збільшувати обсяги випуску. 

Впровадження змін мотиваційного процесу в Україні з викорис-
танням моделей мотивації персоналу розвинених країн є досить 
важливою науково-прикладною проблемою та потребує подальшо-
го вивчення, аналізу та дослідження.
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УДК 005.53

Прийняття управлінських рішень  
в умовах асиметрії інформації
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Асиметрією інформації є нерівномірний розподіл між учасника-
ми ринку інформації про умови здійснення ринкової угоди та на-
міри один одного. Завдяки їй один учасник угоди може зловживати 
непоінформованістю контрагента. Подібні ситуації характерні для 
багатьох сфер у бізнесі, зокрема, для страхування, кредитування, 
продажу товарів ы послуг, якість яких складно оцінити до покупки. 
Асиметрія, на відміну від власне неповноти інформації, може при-
звести до різкого зниження суспільного добробуту [1].

Це чимось нагадує монополію. Монопольне володіння прерога-
тивою інформацією дозволяє власникам використовувати її у своїх 
цілях, отримуючи переваги перед контрагентами без поінформова-
ності останніх. Таким чином, наявність зазначених особливостей 
дозволяє зробити висновок про існування інформаційної асиметрії 
як об’єктивно існуючої реальності. Ринкова невизначеність є осно-
вною умовою прийняття економічних рішень усіма суб’єктами рин-
ку. Змістовна сторона ринкової невизначеності полягає в тому, що 
суб’єкти економічних відносин змушені приймати рішення в  умо-
вах, зміни яких важко передбачити, а ймовірність виникнення оці-
нити неможливо.

Мета роботи: проаналізувати процес прийняття управлінських 
рішень в умовах асиметрії інформації.

Функціонування ринків значною мірою залежить від того, на-
скільки економічні агенти володіють інформацією про ринок, умови 
угоди, товар тощо, а також, наскільки ця інформація є адекватною. 
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Складність полягає в тому, що кожному учаснику доступні лише об-
межені джерела отримання та обсяг інформації. Внаслідок цього 
спостерігається інформаційна асиметрія – ситуація, за якоъ одна 
із груп учасників ринку володіє необхідною інформацією, а інша 
група не володіє або володіє неповною мірою. Неповнота інформа-
ції  – фундаментальна недосконалість ринку. Ця властивість вклю-
чає в  себе і характеризує такі ситуації, коли неможливо достовірно 
оцінити якість товарів і послуг, виконаних робіт, намірів контра-
гентів, їх можливостей, а також ряд інших важливих особливостей 
і деталей [2].

Отже, у будь-якій сфері дуже важлива інформація про неї. Коли 
є певна інформація, можна фільтрувати її та користуватися тільки 
потрібною, а коли є асиметрія інформації, не можна прийняти ціл-
ком правильне рішення. Асиметрією інформації часто користують-
ся монополісти, щоб зайняти увесь ринок.

Підприємницька діяльність на будь-якому ринку супроводжуєть-
ся певним рівнем ризику і невизначеності, які зумовлені неповно-
тою та недосконалістю інформації. Проте, як стверджує професор 
економіки Колумбійського університету, лауреат Нобелівської пре-
мії з економіки Джозеф Стігліц, «протягом двохсот років економісти 
використовували прості економічні моделі, побудовані на припу-
щенні про повноту і точність інформації, тобто на тому, що всі заці-
кавлені сторони володіють ідентичною загальнодоступною інфор-
мацією з певного питання. При цьому було зрозуміло, що сказане не 
відповідає дійсності, але всі сподівалися, що наявністю невеликих 
інформаційних неточностей можна знехтувати, приймаючи повно-
ту інформації за аксіому». Хибність такого підходу полягає в тому, 
що в ринковому середовищі навіть незначні, на перший погляд, чин-
ники можуть суттєво впливати на розвиток економіки. Водночас 
повністю врахувати всі чинники, які впливають на ринкові процеси, 
практично неможливо. Недостатність чи відсутність інформації для 
точного оцінювання впливу окремих чинників, складність у прогно-
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зуванні наслідків їхньої взаємодії – ці обставини визначають рівень 
невизначеності умов господарювання підприємств. Складова неви-
значеності на українському ринку посилюється як нестабільністю 
економіки, так і відсутністю сформованого ринку інформаційних 
послуг і налагодженої його взаємодії з іншими видами ринків. За 
таких обставин особливо актуальним є вирішення проблеми інфор-
маційного дефіциту, що дасть змогу знизити рівень невизначеності 
умов прийняття управлінських рішень, а отже, і рівень підприєм-
ницького ризику. Проблема інформаційного дефіциту безпосеред-
ньо пов’язана із проблемою асиметрії інформації. 

Актуальність проблеми асиметрії підтверджується і тим, що Но-
белівський комітет двічі премію в галузі економіки присуджував 
науковцям, які досліджували цю проблему: у 1996 р. американ-
ському економісту, професору Колумбійського університету, В. Ві-
крі та шотландському економісту, професору економіки, виклада-
чу Оксфордського та Кембриджського університетів, Дж. Міррлісу 
за фундаментальний внесок в економічну теорію стимулів і аси-
метричної інформації, а в 2001 р. – американським економістам  
Дж. Акерлофу з Каліфорнійського університету в Берклі, М. Спенсу 
зі Стенфардського університету та Дж. Стігліцу з Колумбійського 
університету за дослідження у сфері аналізу ринків із асиметрич-
ною інформацією. Високо оцінюючи внесок цих науковців у роз-
роблення теоретичних і прикладних аспектів асиметрії інформації, 
варто зазначити, що питання асиметрії інформації, яку формують 
у системах обліково-аналітичного забезпечення менеджменту під-
приємств, залишилися поза їхньою увагою.

Сутність асиметрії інформації полягає в тому, що суб’єкти під-
приємництва, які функціонують на певному ринку і є потенційни-
ми або реальними діловими партнерами, володіють нерівноцінною 
або асиметричною інформацією щодо підприємницького проекту та 
умов його реалізації, якості та вартості предмета угоди, рівня під-
приємницького ризику, пов’язаного із участю в реалізації проекту 
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та виконанням певних договірних зобов’язань, іншими сприятливи-
ми чи несприятливими чинниками, які можуть вплинути на ефек-
тивність угоди. Асиметрія інформації відрізняється від повноти 
інформації. І асиметрія, і повнота є характеристиками інформації, 
проте асиметрія – це характеристика нерівномірності інформації 
між суб’єктами, тоді як неповнота характеризує наявний обсяг ін-
формації відносно її вичерпного, необхідного і достатнього обсягу. 
Отже, асиметрія інформації знижує як ефективність економіки за-
галом, так і ефективність діяльності суб’єктів господарювання зо-
крема. Така інформаційна ситуація зумовлена низкою причин:

– по-перше, макроекономічною причиною виникнення асиме-
трії інформації є несформованість ринку інформаційних послуг. На-
явність ефективно функціонуючого інформаційного ринку передба-
чає, насамперед, можливість вільного обігу інформації як предмета 
угод купівлі-продажу;

– по-друге, збирання (купівля) інформації передбачає додат-
кові попередні витрати партнерів. Величезні інформаційні масиви 
не дають змоги зібрати абсолютно всю інформацію щодо певного 
об’єкта чи суб’єкта через обмеженість коштів. Крім того, зібрана ін-
формація може бути нерелевантною. Тому рівень поінформованості 
кожного з партнерів може безпосередньо залежати від їхніх фінан-
сових можливостей;

– по-третє, доволі часто інформація може бути надбанням тіль-
ки одного ділового партнера, краща поінформованість якого дає 
йому змогу керувати ситуацією та диктувати умови укладання уго-
ди. В  таких випадках можливе умисне ненадання контрагентові 
повної інформації; 

– по-четверте, інформаційний потенціал кожного з партнерів 
залежить безпосередньо від його досвіду, компетентності, рівня 
спеціалізації та інших об’єктивних чинників, вплив яких на форму-
вання інформаційної ситуації можна вважати позитивним;
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– і, по-п’яте, у разі сумнівів щодо достовірності інформації її 
перевірка вимагатиме додаткових витрат, через що власник такої 
інформації не завжди прогне до підвищення рівня її достовірнос-
ті  [3].

Отже, асиметрія інформації також може бути і ризиком для еко-
номіки загалом. Бо коли є асиметрія інформації, підприємці роблять 
не такий бізнес, який могли б, якщо вони володіли б повною інфор-
мацією. І це призводить до зниження економіки. 

Вважаємо, що підприємцям треба робити все, щоб уникнути аси-
метрії інформації. Треба не так конкурувати з другими бізнесами, 
а, мабуть, співпрацювати з ними, бо таким чином вони будуть отри-
мувати більш повну інформацію. Це треба розглядати не тільки як 
вигоду для себе, а для покращення економіки взагалі. 
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УДК 331.101.262(477)

Оцінка людського капіталу в умовах реформування  
національної економіки

Шпак катерина віталіївна,  
студентка факультету менеджменту і маркетингу ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Поняття «людського капіталу» вже давно ввійшло в науковий 
обіг. Можна виділити дві основні причини виникнення інтересу 
до цього поняття. По-перше, це загальна закономірність розвит-
ку сучасної науки в цілому. По-друге, це визнання того факту, що 
розвиток висококваліфікованої робочої сили є найефективнішим 
способом досягнення економічного зростання. Для будь-якого під-
приємства людський капітал є головним драйвером створення та 
розвитку інноваційної економіки. Тому наразі особливо гостро по-
стає питання необхідності підвищення конкурентоспроможності 
національної економіки. А ідея про те, що людина є найважливішим 
економічним ресурсом, наразі повертається з периферії економіч-
ної науки та розглядається як актив, що приносить регулярний  
дохід.

Враховуючи фінансово-економічну та політичну кризи в Україні, 
підприємства постійно шукають нові ресурси для оптимізації та під-
вищення ефективності своєї діяльності. Виходячи з цього науковці 
все більшу увагу приділяють вивченню людського капіталу, його 
формування, розвитку, відтворення, збереження і реалізації. Однак 
існують актуальні питання дослідження самого поняття «людський 
капітал», його економічного місця і його впливу на трансформа-
ційні процеси. Саме вивченню цих особливостей і присвячено цю 
статтю.

Питання сутності людського капіталу економіки підприємства – 
складні і багатопланові. Різноманітні аспекти цієї проблемати-
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ки висвітлені у наукових працях видатних вітчизняних фахівців:  
О. Власюка, Е. Лібанової, О. Грішнової, Л. Заяць, Л. Семів, Н. Кизима, 
Л. Михайлової, О. Стефанишин,  І. Калачової, С. Пирожкова, А. Кури-
ло, В. Приймак та ін. Підставу для збереження людського розвитку 
через створення умов та можливостей для цього надають теоретич-
ні та практичні напрацювання Ю. Пахомова, І. Бондар, С. Сіденко, 
Б. Кваснюка, В. Онікієнка, І. Гнибіденка, Ю. Зайцева, В. Лагутіна,  
Г. Задорожного, В. Чужикова, В. Близнюк та інших [1; 4].

Лауреат Нобелівської премії з економіки Саймон Кузнець у ми-
нулому столітті писав, що для науково-технічного прориву та пере-
ходу до нового технологічного укладу в країні має бути накопиче-
ний людський капітал. Щорічно здійснюється аналіз рівня розвитку 
людського капіталу Всесвітнім економічним форумом, де застосову-
ється Індекс людського капіталу, під час якого враховується складо-
ві, які характеризують тривалість життя, рівень освіти в країні, рі-
вень професійної підготовки, працевлаштування, зайнятості тощо. 
На думку укладачів рейтингу, сьогодні драйвером економіки біль-
шості країн, що розвиваються, є дешева праця. Проте така еконо-
мічна стратегія на цьому етапі стає під загрозою зриву через зміни, 
породжені промисловою еволюцією. Тому державам вкрай необхід-
но адаптувати свої системи освіти, навчання та підвищення кваліфі-
кації працівників до потреб майбутнього [2].

У 2016 році за Індексом людського капіталу Україна посіла 26-те 
місце серед 130 країн світу. 

В підсумковому рейтингу 2017 р. Україна посіла 24 місце. Така 
позиція склалася завдяки високому рівню грамотності та освіче-
ності населення, а також мінімальним гендерним розривам та по-
казникам неповної зайнятості. Україна випередила Литву, Латвію, 
Францію, Польщу, Литву й інші країни ЄС [3].

Головними проблемами на шляху до розвитку людського потен-
ціалу в Україні вважається невелика кількість людей із професійно-
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технічною освітою і високий рівень безробіття, а також масова тру-
дова міграція населення. Скорочення кількості населення залежно 
від міграційних процесів становить близько 1/3 частини загального 
обсягу кількісних втрат. 

Також не менш важливою проблемою України в розгляді питан-
ня про невелике використання людського капіталу є демографічна 
ситуація, яка ось уже багато років демонструє негативну динаміку 
в  різниці між показниками народжуваності і смертності.

Поліпшення демографічної ситуації можна очікувати лише за 
умови поліпшення економічної ситуації в Україні, центральну роль 
у цьому мають відіграти:

– подолання бідності, запобігання розвитку хронічної та успад-
кованої бідності на основі зростання доходів і рівня життя всього 
населення;

– глибоке реформування сфери праці, оскільки саме тут фор-
муються провідні важелі репродуктивних і міграційних настанов, 
вітальної поведінки, здорового способу життя;

– забезпечення ефективної зайнятості, яка має стати надійною 
гарантією належного рівня життя не тільки для самого працюючо-
го, а і для його утриманця.

У сучасній демографічній політиці України пріоритетними ма-
ють стати зниження надмірної смертності населення, поліпшення 
його здоров’я, зниження дитячої смертності, підтримка життєдіяль-
ності дітей і дорослих, збільшення тривалості життя.

Подолання суспільної кризи передбачає значне підвищення 
якості життя та забезпечення належного рівня соціальних стандар-
тів. Вважається, що дії Уряду, спрямовані на реалізацію ефектив-
ної політики у сфері науки, освіти, культури, на розширення прав 
і можливостей української мови, формування почуття патріотизму 
у громадян, що має велике значення для національної ідентичності 
й гордості.
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Таким чином, на розвиток людського капіталу вплинуть такі дії:

– створення нової системи організації охорони здоров’я, удоско-
налення надання високоспеціалізованої медичної допомоги;

– модернізація професійно-технічної освіти, що сприятиме під-
готовці на високому рівні конкурентоспроможних робочих кадрів, 
здатних задовольнити вимоги сучасного ринку.

– створення ефективного надання соціальної допомоги населен-
ню, запровадження надання пільг, стимулів до працевлаштування.

Отже, для покращення стану людського розвитку в Україні не-
обхідна повномасштабна зміна соціальних орієнтирів, яка перед-
бачає впровадження гідних соціальних стандартів життя для всіх 
громадян. Загалом в Україні спостерігається поступове покращення 
у  сфері людського розвитку, але попереду ще чимало роботи. 
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