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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Важливість формування механізмів інституційної

інфраструктури доказано зарубіжним досвідом під�

тримки інноваційного розвитку підприємств. Одним з

важливих аспектів є адаптування організаційних взає�

модій в середині підприємства та використання акселе�

раційного механізму зовнішніх комунікацій, який охоп�

лює діяльність бізнес каталізаторів. В основі цього ме�

ханізму полягає мережева взаємодія, партнерство,

підтримка між акторами інноваційних процесів. Впли�

вовим фактором треба визначити інформаційну відкри�

тість інновацій (своєчасний обмін напрацюваннями) й як

результат — ефективність використання нематеріаль�

ного ресурсу, швидка комерціалізація інновацій.
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У процесі формування інститутиційної інфраструк�

тури виникає низка протиріч в області обміну інформа�

ційно�ресурсним концептом між підприємствами, нау�

ковими центрами, науково�дослідними інститутами, ун�

іверситетами та потенційними інвесторами, так має

місце, в першу чергу, інформаційна асиметрія, зацікав�

леність акторів, ресурсна невизначеність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Підходи до формування інноваційної інфраструкту�

ри знайшла відображення в напрацюваннях Гальчинсь�

кого А., Геєця В., Семиноженка В., Пітерської В., Фе�

дулової Л.. Інформаційна структура, її асиметрія знай�

шла відображення в багатьох напрацюваннях зарубіж�
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них авторів: Малек К., Майне Е., МакКарті І., Годен Б.

Проблематика взаємоузгодженості на підприємстві ви�

кладена в роботах Міцберга Г., Тоффлера Е.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета статті полягає в висвітленні проблематики та

нівелюванні асиметрії при знаходженні оптимального

механізму узгодженої інституційної інфраструктури

інноваційного розвитку націленої на пришвидшення

втілення інновацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вибір стратегічно інноваційного розвитку підприє�

мства пов'язаний як з адаптованими діями до глобаль�

них та національних економічних трендів розвитку, так

й з реалістично обгрунтованими пошуками, напрацюван�

нями та вивіренням формування стратегічно конкурен�

тних переваг підприємства.

Слід визначити, що вектор розвитку підприємств

відбувається в відповідності до концептуальних основ,

які визначають формування стратегії та політики інно�

ваційного розвитку в цілому по країні, враховуючі тен�

денції соціально�економічного розвитку світу.

Еволюцію наукових, технологічних та інноваційних

досліджень можна класифікувати за трьома поколіннями:

Перше покоління:

1. Концепція, яка запропонована Уільямом Ф. Ог�

берном, охоплювала культурні лаги [1]. Теорія лагів ста�

ла частиною цілої серії концепцій, що розглядають інно�

вації як послідовний процес. Фактично саме їй ми зобо�

в'язані ідеєю "тимчасових лагів" (проміжків часу між

появою винаходу і його комерціалізації) і поняттям тех�

нологічного розриву [2].

Лінійна модель інновацій поділена на три складові

з аналітичних позицій: бізнес�школи, економісти та ста�

тистики. Згідно з концепцією — інновація розвиваєть�

ся в лінійної послідовності: фундаментальні досліджен�

ня — прикладні дослідження — розробки. Ця модель є

таксономією наукових досліджень, на основі якої скла�

даються сучасні концепції.

Друге покоління:

2. Друга концепція була сформована урядами країн

та міжнародними організаціями, дослідження яких за�

безпечує поняття процесів науки, техніки та інновацій.

Слід виділити такі організації, як ОЕСР (Організацію

економічного співробітництва та розвитку), Національ�

не бюро економічних досліджень (NBER), американсь�

ку корпорацію RAND і британський Центр досліджень

наукової політики (SPRU). Розробляються методо�

логічні керівництва для управління науковими, техноло�

гічними, інноваційними процесами. Керівництво Фрас�

каті орієнтоване на проведення та стандартизацію об�

стежень в області досліджень та розробок (ресурси

науки, баланс між пріоритетами та вибором, ефек�

тивність досліджень).

3. Концепція економічного зростання обгрунтову�

вала, що наукові дослідження призводять до економіч�

ного зростання та продуктивності праці, інвестицій за�

безпечують динамічне зростання. Концепція знайшла

своє відображення в пілотних програмах "Технології та

економіка" (Technology and Economy Programme —

ТЕР), проекті "Рост" (Growth), що сформувало поняття

"нова економіка". Очевидними ознаками нової еконо�

міки володіли США, що означало, в першу чергу, її інно�

ваційність, більш широке і ефективне використання но�

вих технологій, зокрема інформаційних та комунікацій�

них (ІКТ) [3].

4. Концепція конкурентоспроможності обгрунтову�

вала, що розвиток науки і техніки є мірою економічно�

го лідерства країн. Високі технології стали визначаю�

чим фактором розвитку країн. Система статистичного

виміру базувалась на оцінці технологічного рівня про�

мисловості.

5. Концепція глобалізації розглядалась як джере�

ло конкурентоспроможності та вимірювалась оцінкою

її масштабів.

Трете покоління:

6. Концепція НІС (Національна інноваційна система).

Концепція вимагає встановлення взаємозв'язків між

елементами, а саме урядами, освітою, промисловістю,

зовнішнім середовищем, що визначає її ефективність.

Розробці цієї системи слід завдячити К. Фрімену,

Р. Нельсону і Б.�А. Лундваллю. Бенуа Годен [2] визна�

чає вагомий вклад у формування концепції міжнарод�

ної організації ОЕСР, політика якої носила системний

характер та наполягала на формуванні зв'язків на п'яти

рівнях: між секторами економіки (університетами та

промисловістю), типами досліджень (фундаментальни�

ми та прикладними), урядовими відомствами, країнами,

а також дослідницької системою і економічним сере�

довищем.

7. Концепція знань, яка пов'язана з економікою та

суспільством, розробниками, якої можна вважати Фріца

Махлупа, Доміника Форе, з'явилась як альтернатива

концепції НІС. Концепція передбачає розвиток форм

знань: матеріальні та нематеріальні, формалізовані і

втілені в навичках людей та охоплює три сфери: вироб�

ництво, розповсюдження та використання.

8. Концепція інформаційної економіки заснована на

інформації та інформаційно�комунікаційних (ІКТ) тех�

нологіях, які є каталізаторами формування економіч�

ного зростання. Інформація в рамках концепції роз�

глядається як знання (Дж. Д. Бернал., Д. Прайс), товар

(Ф. Махлуп, М. Порат) або виробнича діяльність, а та�

кож — технологія ( К. Фрімен, Й. Майлс).

Концепції доповняють одна одну, але основним пра�

вом на існування кожної з них є досягнення мети: ефек�

тивності, продуктивності та конкурентоспроможності

економічного розвитку світу, країни, підприємства, що

забезпечує визначений період дії в відповідності умов

зовнішнього середовища. Зі сторони підприємств це

формує стратегію розвитку: інноваційну, імітаційну або

адаптаційну. Різні вектори дій, в свою чергу, формують

конкурентоспроможність, життєвий цикл, рівень прибут�

ку.

Інформаційна економіка передбачає існування ве�

ликої кількості інформації, але вміле її використання

підприємствами дозволяє уникнути асиметрії та зайня�

ти позицію лідера на ринку, забезпечити тривале при�

буткове існування. Слід зауважити, що вагомий вплив

здійснює інституційна інноваційна інфраструктура та

налагодження прозорих, чітких, доброзичливих взаємо�

зв'язків та механізмів між її елементами.
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Л. Федулова визначає два основні зав�

дання: — тактичне — запуск процесів масо�

вого оновлення всіх сфер господарської

діяльності. Ключовим питанням є усунення

розриву інноваційного процесу між стадіями

виникнення нового знання та його впровад�

женням у практичну діяльність; практичне —

впровадження механізмів стимулювання по�

питу та пропозиції на інноваційні продукти за

одночасного розвитку інфраструктури інно�

ваційної діяльності" [4].

У рамках відкритих інновацій підприємство повин�

но мати доступ до ринку інновацій, інноваційним техно�

логіям, брати участь у конкурсах з інноваційних досяг�

нень,мати бажання та можливості інтегруватись до інно�

ваційної системи. Повинен бути чітко визначений про�

дуктовий портфель підприємства. Продуктовим портфе�

лем прийнято називати можливу сукупність товарно�

ринкових та науково�технічних напрямків його діяль�

ності на тривалу перспективу, що володіє найбільшою

здатністю по забезпечення потенціалу прибутку підприє�

мства. Як форми подання продуктового портфеля при

планування інновацій у світовій практиці використову�

ють так звані портфельні матриці. В таблиці 1 представ�

лено таку матрицю, що визначає чотири можливі струк�

турні концепції розвитку інноваційного напрямку або ок�

ремого продукту [5, с. 44].

У цьому аспекті набуває актуальності формування

нецінової конкурентоспроможності, яка викликана по�

няттям інформаційна асиметрія, що вимагає застосуван�

ня інструментів узгодження та нівелювання виникнення

непередбачених наслідків, які призводять до фатальних

наслідків ведення господарської діяльності.

Нецінова конкурентоспроможність визначається

якістю продукції, швидкістю виконання замовлень, го�

товністю до швидкого перепрофілювання підприємств

[5, с. 471], застосуванням високошвидкісних технологій,

використанням інноваційних організаційних та марке�

тингових методів. Орієнтованість на споживача стає го�

ловним напрямом та формує стратегію підприємства,

мотивує його до організаційних перетворень та форму�

вання масштабних комунікаційних каналів, які охоплю�

ють макро� та мікрорівні.

У розрізі формування механізму регулювання інно�

ваційної діяльності слід зробити акценти на зміни в ха�

рактері та правилах щільних та релевантних взаємовід�

носин між основними підрозділами, які характеризують�

ся результативними, полісемічними комунікаціями,

об'єднані єдиною метою, амбіційною ідеєю та пошука�

ми інструментів вирішення пошукових, контрольних,

аналітичних та прогнозних проблем, виробленні загаль�

ної взаємоузгодженої стратегії.

Враховуючи корінні зміни зовнішнього середовища,

його динамічності та непередбачуваності, частими по�

явами подій "джокерів", інноваційна організація

підприємства потребує відмови від встановлених пра�

вил, які основані на стандартах та формалізованих діях,

поведінка перетворюється на менш класичну, приймає

ознаки свободи, відвертості, спостерігаються деякі риси

хаосу, який притаманний творчо�креативним процесам.

Що призводить до психологічного навантаження, вик�

ликаного частими змінами в поведінці всіх акторів

підприємства, включаючи як менеджерів стратегічного

так оперативного рівнів, їх узгодженість знижує асимет�

ричність та призводить до бажаного інноваційного та

фінансового результату.

У цьому напрямі неоцінні напрацювання відомого

науковця Г. Мінцберга [6], який описав це явище як адхо�

кратію. Основним координаційним механізмом визна�

но — взаємне узгодження, основними параметри дизай�

ну: інструменти взаємодії, органічна структура, вибор�

ча децентралізація, горизонтальна спеціалізація, на�

вчання, функціональне і ринкове групування одночас�

но.

Адхократія — високо органічна структура з незнач�

ною формалізацією поведінки; вузька горизонтальна

спеціалізація, заснована на відповідній підготовці

співробітників; тенденції до об'єднання фахівців у фун�

кціональні одиниці при одночасної їх участі в невели�

ких проектних командах; використанні інструментів

взаємодій з метою взаємного узгодження, основного

механізму координації всередині команд і між ними;

виборча децентралізація всередині команд, розташова�

них на різних ділянках організації, і які включають, у

різній пропорції, лінійних менеджерів, фахівців допом�

іжного персоналу та операційного ядра [6, с. 181].

Е. Тоффлер розглядає адхократію як структуру

"холдингового типу, що координує роботу багатьох тим�

часових робочих груп, які виникають і припиняють свою

діяльність відповідно до темпів змін в оточуючому

організацію середовищі" [7, с. 453].

Взаємне узгодження — найважливіший механізм

координації в адхократії. І, природно, упор на взаємно�

му узгодженні вимагає висунення на перший план відпо�

відного параметра дизайну, а саме: набору інструментів

взаємодій [6, с. 182]. Адхократія продукує менеджерів�

інтеграторів, які координують діяльність всередині між

функціональними одиницями і проектними командами.

Таким чином, до прийняття рішень залучаються спец�

іалісти різних рівнів, враховуються різні точки зору та

знаходиться консенсус, який векторально направлений

на успіх в умовах сьогодення, але не відкидається

вірогідність застосування ітерацій в процесі планування.

Найбільш конкурентоспроможні бізнес�системи

мають наступні характеристики: невеликі підрозділи,

укомплектовані меншою кількістю, але більш високо�

кваліфікованими фахівцями; мале число рівнів управ�

ління; структура, заснована на групах (командах)

фахівців; графіки і процедури роботи, орієнтовані на

споживачів; можливості для гнучкої комплектації;

мінімальний обсяг запасів; швидка реакція на зміни;

висока продуктивність і низькі витрати; висока якість

продукції і орієнтація на міцні зв'язки зі споживачами

[5, с. 471].

Таблиця 1. Продуктово%ринкова матриця інноваційного
портфеля

Джерело: [5, с. 44].

Ринки/Продукти Освоєні ринки Нові ринки
Освоєнні продукти
 
 

Інтенсифікація ринків:
• позиціонування продукту; 
• резервування ніші ринку 

Розвиток ринків:
• варіація продуктів; 
• аплікаційні дослідження 

Нові продукти Розвиток продуктів:
• дослідження і розробки; 
• модифікації продуктів 

Диверсифікація
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Системна точка зору на узгодженість інноваційної

інфраструктури повинна спиратись на забезпечення

інформаційними, інституційними, організаційними меха�

нізмами, які окреслюють та контролюють позитивні кон�

тури впровадження інновацій, створюють взаємозв'язок

між акторами, стимулюють економічний розвиток.

Інноваційна інфраструктура — це сукупність її еле�

ментів, а саме економічних акторів, які розробляють,

створюють, виробляють, комерціалізують та реалізують

наукові знання та технології, а також інституційний

устрій економіки (інститути правового, економічного,

соціального, організаційного, науково�технологічного

та інноваційного характеру, трансферу технологій), з

пріоритетно визначеними цілями формування та нала�

годження взаємокомплементарності між ними.

Сучасній економічній думкою визначено, що універ�

ситети, інститути науково�технологічні лабораторії, вен�

чурні фонди, інноваційні центри та технологічні транс�

фери, технопарки та технологічні кластери, бізнес�інку�

батори, бізнес�акселератори, консалтингові, інжинірин�

гові фірми, інформаційно�аналітичні групи, центри спе�

ціалізованого колективного користування, малі нау�

коємні фірми належать до інноваційної інфраструкту�

ри (рис.1), які повинні відіграти акселераційну роль

втілення інновацій, що забезпечить стійке зростання

продуктивності та конкурентоспроможності підпри�

ємств за рахунок підвищення технологічного рівня, інно�

ваційної активності, методів організації та управління.

Ефективність інноваційної інфраструктури визна�

чається, в першу чергу, узгодженістю діяльності її струк�

турних елементів, напрацюванням механізмів доступу

підприємств до організаційних, науково�дослідних та

технологічних компетенцій, які забезпечують ефектив�

не входження до інноваційного процесу та уникнення

ризикових ситуацій, підвищують якість інноваційних

проектів, знижують витрати.

Інформаційно�комунікаційна галузь

за сучасних умов можна віднести до пер�

спективної та системоутворюючої, що

обгрунтовує необхідність створення тех�

нопарків, технополісів для підвищення

швидкого втілення інновацій. Враховую�

чи динамічний розвиток та перманентну

появу нововведень, виникає необхідність

обміну інформаційним ресурсом задля

поширення інноваційного продукту.

Особливий акцент слід зробити на допо�

мозі малому та середньому бізнесу, який

відчуває труднощі в додатковому фінан�

суванні та просуванні продукту. Ключо�

вими аспектами ефективності техно�

парків є налогодження взаємовигідніх

комунікацій між: підприємствами

(здійснювати свою діяльність), держав�

ною владою (забезпечувати підтримку в

законодавчому, фінансовому та стиму�

люючому розрізі), науково�дослідними

установами (поширювати свої дослід�

ження) та інвесторами (готовність до

фінансування проектів та розробок).

Слід відзначити, що бізнес�інкубатори та

бізнес�акселератори відіграють значну

роль в нівелюванні асиметрії інноваційного процесу.

Бізнес�інкубатори надають консультаційні, бухгал�

терські, юридичні та інші послуги, а також забезпечу�

ють приміщеннями. Це дозволяє знизити ціну входу на

ринок для нових суб'єктів інноваційної діяльності за

рахунок полегшення доступу до ресурсів і підвищення

ділової мотивації [8].

Бізнес�акселератор — орієнтований на більш інтен�

сивний розвиток інноваційних проектів в короткі термі�

ни. Бізнес�акселератори мають п'ять базових відмінно�

стей від інших інструментів інноваційної інфраструкту�

ри [9]. Підприємницькі проекти відбираються на кон�

курсній основі. Перевага віддається студентам старших

курсів університетів (економія на витратах на оплату

праці); більш широке охоплення інноваційних проектів

та їх підтримка; "обмін" ресурсами та послугами підприє�

мствам початківцям, доступ до капіталу; відносно висо�

ка швидкість і інтенсивність вирощування проектів: три�

валість акселеративних програм становить від трьох

(для медіа та інтернет компаній) до шести місяців; вільна

взаємодія і взаємна підтримка команд�учасниць аксе�

лератора.

Акселератори зазвичай створюються на базі вен�

чурних фондів, бізнес інкубаторів або технопарків. Крім

стартового капіталу, інноваційні проекти формують до�

дану вартість за рахунок інтенсивного наставництва і

залучення соціальних мереж [10].

Акселератори — це елемент інноваційної інфра�

структури, який забезпечує підтримку компаніям на

ранніх стадіях розвитку (механізм підвищення темпів зро�

стання компаній). До основних бізнес акселераторів

(бізнес інкубаторів) можно віднести такі крупні компанії,

як GrowthUP, WannaBiz, Continuum, Happy Farm,

Innovation Box [11]. Спектр їх діяльності різновектораль�

ний, але загальна тенденція — інноваційний перспектив�

ний розвиток. Сферою охоплення ІТ�підприємств є мо�

Джерело: розробка автора.

Рис. 1. Інноваційна інфраструктура
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більна аудиторія, яка має високий LTV (Life Time Value —

сукупний прибуток компанії, що отримується від одного

клієнта за весь час співпраці з ним). Позитивної динамі�

кою можна відмітити появу кластерів, в які війшли крупні

підприємства Luxoft и Ciklum, "продуктові" компанії, а та�

кож Національний технічний університет України "Київсь�

кий політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", Одесь�

кий національний університет, що формує продуктивну

працю між бізнесом та наукою, освітою. Міжкластерні

ініціативи Львова, Дніпра та Харкова, Одеси.

ІТ�асоціації фокусовала свою діяльність щодо ло�

бізму ІТ�законів. Від асоціації виходять ініціативи (ска�

сування вимоги до "фрілансерів", що працюють з іно�

земними замовниками, про надання договорів чи актів

виконаних робіт для отримання гонорарів) [12].

За ствердженнями науковців [13—16] ключовими

аспектами механізму інституційної інфраструктури має

бути: формування інституційних та правових умов для

ефективного розвитку; розвиток у системі підготовки

та перепідготовки кадрів у сфері інноваційного бізне�

су; збереження та розвиток науково�технологічного

потенціалу; забезпечення сприятливих умов для активі�

зації високотехнологічних виробництв.

Треба погодитись з Федулової Л. [18], яка застосо�

вуючи системний підхід визначила основні заходи, які

можуть забезпечити підтримку діяльності основних еле�

ментів інноваційної системи [18, с.160]:

— законодавче закріплення поняття елементів інно�

ваційної інфраструктури;

— формування цілісної системи організаційно�пра�

вових, економічних і інших норм стимулювання, підтрим�

ки і регулювання інноваційної діяльності, включаючи:

1) встановлення порядку закріплення і передачі прав на

результати інтелектуальної діяльності цивільного і под�

війного призначення, отримані за рахунок засобів дер�

жбюджету, для їхнього введення в господарський обо�

рот; 2) розробка нормативної бази для розвитку вен�

чурного фінансування;

— розробка науково�технологічної та інноваційної

політики, зміцнення інноваційного потенціалу на основі

створення об'єктів інфраструктури, інноваційних клас�

терів, спеціальних упроваджувальних структур;

— розробка програм міжнародного науково�техні�

чного обміну;

— створення мережі підтримки венчурних проектів,

лізингу виробничих площ і устаткування, кваліфікова�

ного менеджменту, інжинірингу, консалтингу й аудиту,

інформаційних мереж, систем страхування інноваційних

ризиків;

— реформування форм власності інститутів іннова�

ційної діяльності, розвиток ринку прав інтелектуальної

власності, сучасних систем менеджменту, маркетингу,

комерціалізації нововведень;

— удосконалення механізмів взаємодії учасників

інноваційної діяльності, у першу чергу, між науковими

організаціями, вищими навчальними закладами і про�

мисловими підприємствами для просування нових знань

і технологій у виробництво на основі адміністративно�

правових і ринкових важелів, включаючи проектні, до�

говірні, фінансові й інші;

— підвищення ступеня інноваційності підприємств

регіонів шляхом використання нових методів управлін�

ня і навчальних курсів у підготовці та перепідготовці

кадрів у галузі інноваційного менеджменту і комерціа�

лізації нововведень;

— створення регіональної системи науково�техно�

логічного прогнозування і розробка механізмів її коо�

перації та інтеграції з НДІ, академічними інститутами і

ВНЗ, міністерствами та відомствами;

— розвиток умов для створення державно�приват�

ного партнерства в інноваційній діяльності у межах ре�

гіонів;

— забезпечення ефективної взаємодії регіональної

інноваційної політики з макроекономічною, структурно�

інвестиційною, промисловою політикою держави щодо

побудови структурно�функціональних блоків НІС у рам�

ках програм і прогнозів соціально�економічного розвит�

ку країни і модернізації національного господарства;

— орієнтація податкової, фінансової, антимоно�

польної, інвестиційної, кадрової політики на сприяння

формуванню та функціонуванню РІС, адаптації й втілен�

ню інновацій.

Успішність інноваційного процесу (від зародження

ідеї інновації до її реалізації) залежить від узгодженості

багатьох систем, діяльність яких безпосередньо або

опосередковано впливають на хід процесу.

Система інформаційного забезпечення, система

виробничо�технологічної структури, система фінансо�

во�економічного забезпечення, система інноваційних

програм та проектів, система організації з підготовки

та перепідготовки кадрів щодо інноваційних процесів,

система захисту інтелектуальної власності (патентуван�

ня, ліцензування), система просування (сучасні інстру�

менти маркетингу) на регіональні та світові ринки, сис�

тема інформаційно�аналітичної діяльності (система мо�

ніторингу активності інноваторів, оцінка інноваційної

діяльності) повинні мати прозорі комунікації, які

підкріпленні законодавчо та в відповідності інновацій�

них програм державного рівня.

ВИСНОВКИ
Трете покоління наукових, технологічних та іннова�

ційних досліджень, яке охоплює концепції НІС, еконо�

міки знань та інформаційну економіку має чіткі прояви

в сучасності України. Три концепції переплітаються та

призводять до змін на мікро� та макрорівнях. Інновац�

ійна (творчо�креативна) організація підприємства має

прийняти адхократічні риси та сфокусуватись на ме�

ханізмі взаємоузгодження між підрозділами, що знижує

інформаційну асиметричність та призводить до бажа�

ного інноваційного та фінансового результату. Засто�

сування акселераційного механізму інноваційної систе�

ми з залученням всіх акторів інноваційного процесу та

сформованої інститутиційної структурою з максималь�

ним, ефективним використанням ресурсів дозволить

війти на проривну траєкторію розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Статус незалежності приніс Україні не тільки пози�

тивні результати, а і негативні, які полягали у втраті

міжрегіональних виробничіх і економічних звязків з гос�

подарюючими суб'єктами пострадянських і постсоціа�

УДК 336

А. О. Тимошенко,
к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи,
ПВНЗ "Європейський університет, м. Київ

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ — ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ
МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

A. Timoshenko,
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Banking,
PHEE "European University", Kiev

FINANCIAL DECENTRALIZATION IS ONE OF THE COMPONENTS FOR THE UKRAINE FISCAL
POLICY MODERNIZATION

Обгрунтовано, що фінансова децентралізація — одна із складових модернізації фіскальної політики
України. В статті розглянуто чинники, що сприяли рішенню уряду стосовно модифікації системи дер&
жавних фінансів. Доведено, що непрофесійність при розробці заходів з управління державним боргом
(виплати державою відсоткових доходів кредиторам і погашення позик, зміни умов уже випущених по&
зик, визначення умов і випуску нових позик) призвела до збільшення державного і гарантованого дер&
жавою боргу. Обгрунтовано, що майже закрита інформація про стан та тенденції надходження та вит&
рачання державних фінансів, призводить до асиметричної інформації про державні фінансові ресурси
і необ'єктивність аналізу ситуації, що пояснює стан управління державними фінансами та складання їх
прогнозних показників. Окреслено, що невиконання запланованих показників наповнення казни дер&
жави і витрачання державою фінансових ресурсів на соціальні потреби суспільства призводить до про&
блем з економічним розвитком галузей, регіонів і країни в цілому. Розглянуто порядок обрахунку коштів,
що направляються місцевим бюджетам. Означено, що нововедення децентралізації полягають також
у тому, що кошти субвенцій, що залишаються невикористаними на кінець бюджетого року, не поверта&
ються до державного бюджету і можуть використувуватися для модернізації матеріальної і технічної
бази установ медицини і освіти.

 In the paper it has been considered the factors that contributed to the government's decision regarding
the modification of the public finance system. It is argued that financial decentralization is one of the
components for the modernization of Ukraine's fiscal policy. It has been proved that the lack of professionalism
in the development of measures for managing public debt (payment by the state of interest&related incomes
to creditors and repayment of loans, changes in terms of loans already issued, determination of conditions
and issuance of new loans) led to an increase in state debt and publicly guaranteed debt. It is substantiated
that almost closed information about the position and trends of revenues and expenditures of public finances
leads to asymmetric information about the state financial resources and the bias of the situation analysis,
explains the state of public finance management and the compilation of their projected indicators. It is
determined that failure to meet the planned indicators of filling the state treasury and spending the state
financial resources on the social needs leads to problems with the economic development of industries, regions
and the country as a whole. The order of calculation of the means directed to local budgets is considered. It is
noted that the innovations of decentralization are also concluded in the fact that the funds of subventions
remain unused at the end of the budget of the year, not need to be returned to the state budget and can be
used for the modernization of the material and technical base of medical and educational institutions.

Ключові слова: фінансова децентралізація, види міжбюджетних трансфертів, субвенції, дотації, ба�

зова дотація, реверсна дотація, фіскальна політика.

Key words: financial decentralization, types of interbudgetary transfers, subventions, subsidies, basic subsidies,

reverse subsidies, fiscal policy.

лістичних країн. Останнє призвело до фінансової кри�

зи: руйнації фінансової системи, що вимагало змін до

підходів стосовно наповнення бюджету країни і розпо�

ділу видатків для задоволення соціальних потреб насе�

лення. Тобто виправлення цієї ситуації було можливо

через модифікацію фіскальної політики, один із еле�

ментів якої — запровадження фінансової децентралі�

зації.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Підходи до формування ефективної фіскальної полі�

тики розглядали у своїх дослідженнях Андрущенко В.Л.,

Гудзь О.Є., Мельник В.М., Опарін В.М., Прокопенко Н.С.,

Тропіна В.Б., Федосов В.М., Чуркіна І.Є. та інші. Поряд

з цим, питання впровадження фінансової децентралі�

зації і наслідки від нього вимагають більш широкого

розгляду.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є з'ясування сутності фіскальної де�

централізації, її видів, окреслення порядку обрахунку

коштів, що направляються до місцевих бюджетів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Вітчизняні проблеми становлення державності по�

лягають і у високому рівні інфляції, звідси нестабільність

економічної і фінансової системи, що спонукало уряд

до вибудови української моделі бюджетної і податко�

вої системи.

Чинники, що сприяли рішенню уряду стосовно мо�

дифікації системи державних фінансів, пов'язані з тим,

що кошти, які виділялися з державного бюджету на по�

треби суспільства не вирішували проблем певного пе�

ріоду. Більше 90% захищених статей державного бю�

джету (2009 р.) не давали можливості швидко і предмет�

но реагувати на виклики тогодення. Постійні зовнішні

та внутрішні фінансові кризи викликали необхідність

збільшувати доходи в бюджет, що вимагало змін систе�

ми оподаткування і некоректність при плануванні до�

ходів і видатків бюджету, а також непрофесійність при

розробці заходів з управління державним боргом (ви�

плати державою відсоткових доходів кредиторам і по�

гашення позик, зміни умов уже випущених позик, виз�

начення умов і випуску нових позик). Тенденції державно�

го та гарантованого державою боргу України за період

2010—2016 рр., млрд грн. представлено в таблиці 1.

Аналіз вищеозначених результатів свідчать про не�

ефективне управління державним боргом: велика част�

ка зовнішнього боргу до загальної суми державного

боргу з 52% до 62% (з 2012 р. по 2016 р. включно), що

призвело до досить частих і значних валютних коливань;

частка гарантованого державного боргу до державно�

го боргу складала з 29,1% до 16,4%. Останнє свідчить

про ризикову ситуацію з поверненням коштів, які запо�

зичувалися під урядові гарантії.

У свою чергу, закрита інформація про стан і тен�

денції надходження та витрачання державних фінансів,

призводить до асиметричної інформації про державні

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
2016 р.

(станом на 
31.08) 

Загальна сума державного та 
гарантованого державою боргу 

515,5 584,79 1100,83 1572,18 1708,18 

% 100 100 100 100 100 
Державний борг 399,22 480,22 947,03 

 
1334,27 1467,14 

% державного боргу до загальної 
суми 

77,4 82,1 86,0 84,9 85,9 

Внутрішній державний борг 190,30 256,96 461,00 508,00 553,62 
% внутрішнього державного боргу до 
державного та гарантованого 
державою боргу  

36,9 43,9 41,9 46,1 32,4 

Зовнішній державний борг 208,92 223,26 486,03 826,27 913,52 
% зовнішнього державного боргу до 
державного та гарантованого 
державою боргу  

40,5 43,3 44,2 52,6 53,5 

% зовнішнього державного боргу до 
державного боргу 

52,3 46,5 51,3 61,8 62,3 

Гарантований державний борг 116,29 104,57 153,80 237,91 241,04 
% гарантованого державного боргу 
до державного та гарантованого 
державою боргу  

22,5 17,9 14,0 15,1 14,1 

% гарантованого державного боргу 
до державного боргу 

29,1 21,8 16,2 17,8 16,4 

Внутрішній гарантований державний 
борг 

16,21 27,13 27,86 21,46 19,70 

% внутрішнього гарантованого 
державного боргу до державного та 
гарантованого державою боргу 

3,1 5,3 2,5 1,4 1,2 

Зовнішній гарантований державний 
борг 

100,8 77,44 125,94 216,45 221,34 

% зовнішнього гарантованого 
державного боргу до державного та 
гарантованого державою боргу 

19,6 13,2 11.4 13,8 13,0 

Таблиця 1. Тенденції державного та гарантованого державою боргу України
за період 2010—2016 рр., млрд грн.

Джерело: складено за даними [1, c. 7].
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фінансові ресурси і необ'єктивність аналізу ситуації, що

не сприяє визначенню обєктивного стану управління

державними фінансами та складанню прогнозних показ�

ників і досягненню очікуваних результатів.

Невиконання запланованих показників наповнення каз�

ни держави і витрачання державою фінансових ресурсів на

соціальні потреби суспільства, призводить до проблем з

економічним розвитком галузей, регіонів і країни в цілому.

Вищевказані показники стану державного боргу ви�

ступили одним із елементів підгрунтя для розробки і

впровадження Програми економічних реформ "Замож�

не суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефек�

тивна держава" [2].

Сутність програми, її мета, завдання, які необхідно

виконати, щоб досягти окресленої мети цієї програми,

технології реалізації визначених завдань програми

представлено в таблиці 2.

Слід також доповнити заходи програми з активізації

економічного розвитку сучасними механізмами уряду в

цій частині — децентралізація бюджету. Ці бюджетні

новації полягають у розширенні можливостей місцевих

органів влади, у зміні видів та технологій направлення

міжбюджетних трансфертів. До 01.01.2015 р. існувала

дотація вирівнювання, після реформи було впровадже�

но базову дотацію. Також кошти, що передаються до

Держбюджету та місцевих бюджетів з інших бюджетів

було замінено на реверсну дотацію. Порядок надання

субвенцій та додаткових дотацій залишилися без змін [4].

З державного бюджету фінансуються обласні бюд�

жети, бюджет м. Києва, бюджети міст обласного значен�

ня, районів, бюджети об'єднаних територіальних громад.

Базова і реверсна дотація надається всім бюджетам,

окрім бюджету м. Києва, освітня і медична субвенція на�

правляється всім бюджетам, субвенція на підготовку ро�

бітничих кадрів та на забезпечення медичних заходів

тільки обласним бюджетам і бюджету м. Києва [5].

Дотація має нецільовий характер і виділяється для

покриття планових збитків (в основному підприємств

державної та кумунальної власності) або у разі переви�

щення витрат над доходами бюджету.

Мета програми:
необхідність створення системи управління державними фінансами, спрямованої на забезпечення стійкого економічного зростання й 
гарантованого виконання державою своїх соціальних зобов’язань за рахунок: 1) зниження рівня дефіциту й темпів зростання державного 
боргу; 2) підвищення ефективності й гнучкості фіскальних видатків; 3) оптимізації управління державними фінансами  

Завдання, які необхідно виконати, що досягти мети, цієї програми:
- посилити фіскальну дисципліну; 
- поліпшити управління державним боргом;  
- підвищити ефективність капітальних видатків;  
- підвищити прозорість державних фінансів і розширити аналіз стану держсектору;  
- запровадити середньострокове планування й поліпшити фінансовий менеджмент держпідприємств;  
- здійснити комплементарні реформи в енергетиці, інфраструктурних секторах, сферах податкової й соціальної політики 

Технології реалізації визначених завдань програми:
1. Стабілізація дефіциту й державного боргу через:  
- посилення фінансової й фіскальної дисципліни: прийняття законів про державні закупівлі та про державну допомогу підприємствам 
відповідно до стандартів ЄС і СОТ (Директиви 2004/18/ЄС і 89/668/ЄС [3]; оптимізацію кількості державних цільових і бюджетних 
програм; посилення фінансового контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів;  
- прийняття Закону України «Про державний борг», що визначить основні терміни, принципи й механізми управління державним боргом та 
інструменти державних запозичень.  
2. Підвищення ефективності державних видатків шляхом:  
- поліпшення якості капітального бюджетування: впровадження на рівні головних розпорядників бюджетних коштів середньострокових 
інвестиційних планів у межах граничних сум середньострокового бюджету з проектів, що пройшли процедуру оцінювання; інтеграція 
процесу формування інвестиційних проектів у загальний бюджетний процес та чіткий розподіл повноважень (підготовка й впровадження – 
розпорядник; оцінювання – Мінекономіки й Мінфін; відбір – Кабінет Міністрів); створення бази даних щодо стану активів державної форми 
власності й впливу нових інвестицій на цей стан; законодавче визначення критеріїв і принципів розподілу інвестиційних субвенцій; 
спрямування надпланових доходів й доходів від приватизації до Фонду майбутніх поколінь для фінансування пріоритетних інвестиційних 
проектів і соціальних реформ; створення методології та законодавчих засад оцінювання інвестиційних проектів (з урахуванням аналізу 
потенційних вигід і втрат);  
- підвищення прозорості державних фінансів: законодавче визначення понять «умовні зобов’язання», «суспільний сектор», «боргові 
зобов’язання суспільного сектору», «квазіфіскальні операції» (фіскальні операції, здійснювані реальним сектором і НБУ); визначення 
стандартів щомісячного оприлюднення інформації про стан виконання бюджету й позабюджетних фондів, зокрема в мережі Інтернет; 
розширення інформації, що подається під час прийняття бюджету й разом з річним звітом про його виконання: умовні зобов’язання, 
квазіфіскальні операції, стан державних фінансових активів і зобов’язань, нефінансових активів; впровадження антикорупційних 
механізмів.  
3. Поліпшення управління державними фінансами через:  
- запровадження середньострокового планування: прийняття змін до Бюджетного кодексу з метою законодавчого визначення принципів і 
методів середньострокового планування; ухвалення Закону України «Про державне прогнозування й стратегічне планування в Україні»; 
- комплексне використання програмно-цільового методу (ПЦМ) бюджетування для бюджетів усіх рівнів: внесення змін до Бюджетного 
кодексу з метою чіткого законодавчого визначення ПЦМ; запровадження системи моніторингу й оцінювання ефективності бюджетних 
програм; 
- приведення внутрішнього аудиту відповідно до стандартів ЄС;  
- запровадження інтегрованої комплексної системи управління державними фінансами, поліпшення відповідних інформаційних систем;  
- посилення ролі Міністерства фінансів щодо контролю за органами, які займаються доходами і видатками;  
- запровадження ефективного моніторингу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору;  
- здійснення інвентаризації об’єктів державної власності  

Заплановані показники досягнення реалізації завдань програми:
- скорочення дефіциту бюджету сектору державного управління (без рекапіталізації) до цільових 5,3 % ВВП у 2010 р., надалі щорічно – не 
менш ніж на 1 % ВВП і доведення його рівня до 2 % ВВП у 2013–2014 рр.; 
- стабілізація державного боргу як частки ВВП на рівні не більше ніж 45 % до кінця 2013–2014 рр.;  
- збільшення частки капітальних видатків зведеного бюджету, принаймні до 4 % ВВП, у 2011 р., починаючи з 2012 р. – до 5 % ВВП 

Таблиця 2. Програми економічних реформ "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

Джерело: систематизовано на основі джерел [2; 3].
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Як вже вище зазначалося, згідно з реформами децен�

тралізації було введено нові види дотацій: базова та ре�

версна. Вони дають можливість горизонтального вирівню�

вання платоспроможності адміністративних територій.

Сутність базової дотації полягає у передачі коштів з дер�

жавного бюджету до місцевих бюджетів, а сутність ревер�

сної дотації полягає у зворотньому направленні коштів.

Варто зазначити, що базова дотація може надаватися бюд�

жетам міст районного значення, селищним та сільським

бюджетам лише у разі їх укрупнення (створення об'єдна�

них територіальних громад), що успішно вже виконано.

Також, згідно з новаціями міжбюджетних транс�

фертів, вирівнювання між бюджетами відбувається та�

ким чином: нормативом вважається, якщо індекс подат�

коспроможності на одного мешканця адміністративної

території складає ±10 %. У разі перевищення цього нор�

мативного значення, 50% надлишкових коштів направ�

ляється до державного бюджету у вигляді реверсної

дотації. В ситуації, коли нормативне значення індексу

податкоспроможності не буде досягнуто, то з держав�

ного бюджету на погашення бюджету меншого рівня

направляється тільки 80% суми дефіциту коштів.

Як вже зазначалося, реверсна дотація використо�

вується для горизонтального вирівнювання фінансової

спроможності місцевих бюджетів окремо за податком

на доходи фізичних осіб та податком на прибуток. Інші

податки реверсну дотацію не формують і їх кошти за�

лишаються у місцевих бюджетах, до яких вони і були

сплачені. Решта доходів місцевих бюджетів вирівнюван�

ню не підлягають і залишаються у повному розпоряд�

женні органів місцевої влади [6, с. 235].

Одним із видів міжбюджетних трансфертів висту�

пають субвенції, які також зазнали певних змін. Сутність

субвенцій полягає в тому, що вони направляються на

виконання певної програми чи заходу за рішенням орга�

ну влади. В основнму їх застосовують у якості інстру�

менту збалансування (регулювання) бюджетів. Кошти у

вигляді субвенцій мають цільовий характер і направля�

ються у нижчі бюджети з метою забезпечення мінімаль�

ного значення соціальної захищенності населення те�

риторіальної громади, яка не в змозі досягти цього рівня

власними силами через низький рівень економічного

розвитку регіону. Фінансові ресурси у вигляді субвенцій

можуть направлятися не тільки з державного бюджету

місцевим бюджетам, а можуть перерозподіляться між

місцевими бюджетами. Перелік субвенцій з впровад�

женням децентралізації представлено в таблці 3.

Як видно, з вищерозглянутого, при розробці рефор�

ми децентралізації досить багато уваги було приділено

освіті, медицині через делегування фінансування

видатків місцевим громадам самоврядування для цих

установ. Це було зроблено з метою рівномірного на�

правлення коштів на функціонування діяльності на�

вчальних та оздоровчих закладів незалежно від їх

місцезнаходження відносно адміністративної території.

Фінанси з державного бюджету будуть передава�

тися місцевим бюджетам за спеціальними формулами

профільними міністерствами (до реформи цим питанням

опікувалося Міністерство фінансів).

Поряд з цим, з вищеозначеними містерствами, в цій

реформі задіяно і Міністерство соціальної політики, на

якого покладено обов язки контролю за виконанням

програм держави стосовно соціального захисту насе�

лення (допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим

сім'ям, надання пільг та субсидій на оплату житлово�

комунальних послуг, компенсацій) [7, c. 12].

Обсяги фінансових ресурсів, які будуть направля�

тися місцевим бюджетам, обраховуються в профільних

міністерствах і при цьому суб'єкти міжбюджетних відно�

син поділяються на три категорії. Порядок обрахунку

обсягів фінансових ресурсів суб'єктам міжбюджетних

відносин за категоріями представлено в таблиці 4.

Таблиця 4. Порядок обрахунку коштів, що направляються місцевим бюджетам
І категорія суб′єктів міжбюджетних відносин 

Індекс податкоспроможності (обсяг надходжень відповідного податку на одного мешканця до середнього значення 
по Україні) більше 1,1 

(за підрахунком Міністерства фінансів, під цю критерію підпадають 6 обласних бюджетів, 70 бюджетів міст обласного 
значення, 26 районних). На них поширюватиметься дія реверсної дотації - з бюджетів адміністративно-територіальних 
одиниць, які заробляють більше, ніж мають видатків, вилучаються тільки 50% додатково отриманого доходу, а не 100%, 
як було раніше. Решта коштів направляється на власний розвиток. Відповідно органи місцевого самоврядування будуть 

мати стимул до розвитку підприємництва та збільшення зайнятості населення в їхніх територіальних громадах 
ІІ категорія суб′єктів міжбюджетних відносин 

Індекс податкоспроможності 0,9 -1,1 - дотаційний рівень залишився без змін 
ІІІ категорія суб′єктів міжбюджетних відносин 

Індекс податкоспроможності менше 0,9 (3 обласні бюджети, 39 бюджетів міст обласного значення і 25 районних), базова 
дотація дорівнюватиме 80% до забезпечення досягнення рівня 0,9 

Джерело: узагальнено згідно з джерелом [8].

Таблиця 3. Види субвенцій в умовах реформи децентралізації

Види субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 
Місцеві ради можуть передбачати 
у відповідних бюджетах такі види 

субвенцій 
- субвенції на здійснення державних програм соціального захисту; 
- субвенція на виконання інвестиційних проектів; 
- освітня субвенція;  
- субвенція на підготовку робітничих кадрів;  
- медична субвенція;  
- субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм та 
комплексних заходів програмного характеру;  
- субвенція на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на території зони спостереження;  
- субвенція на проекти ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та 
утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування  

- субвенції на утримання об’єктів 
спільного користування чи 
ліквідацію негативних наслідків 
діяльності об’єктів спільного 
користування;  
- субвенції на виконання 
інвестиційних проектів, у тому 
числі на будівництво або 
реконструкцію об’єктів спільного 
користування;  
- інші субвенції 
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Нововедення децентралізації заключається також

в тому, що кошти субвенцій, що залишаються невико�

ристаними на кінець бюджетого року, не повертаються

до державного бюджета і можуть використувуватися

для модернізації матеріальної і технічної бази установ

медицини і освіти.

У ситуації, коли при плануванні обсягів субвенції не

було враховано певні сума коштів, фінансування їх де�

фіциту здійснюється із резервного фонду у розмірі до

1% визначеної суми субвенцій. Така технологія вирішен�

ня цього питання, на думку автора, має позитивний ха�

рактер в частині того, що тепер профільні міністерства

будуть відповідати за своєчасну виплату заробітної пла�

ти підлеглих установ.

Слід також зазначити, що в місцевих бюджетах мо�

жуть виникати дисбаланси через надання державою по�

даткових пільг суб'єктам господарювання, які сплачують

податки до місцевого бюджету і, останні, не враховують�

ся при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Недостачу коштів у місцевих бюджетах компенсують до�

датковими дотаціями з державного бюджету [9].

Також варто зазначити, що до заходів децентралі�

зації відноситься і використання програмно�цільового

методу у бюджетному процесі місцевих органів са�

моврядування. При плануванні місцевих бюджетів на

2017 рік було застосовано цей метод.

Останній базується на методі управління бюджет�

ними коштами для досягнення кількісних і якісних ре�

зультатів використання бюджетних ресурсів. Нині за�

стосовується чотири групи показників оцінки ефектив�

ного використання бюджетних коштів (табл. 5).

Результати програмно�цільвого методу не говорять

на користь його широкого впровадження. Це пов'язано

не з відсутністю ефективності застосування цього ме�

тоду, а з чинниками, які негативно впливають на кінцеві

результати використання бюджетних коштів через

цільові програми (низький рівень інформаційного, кад�

рового продукту). Для виправлення такого стану варто

скористатися досвідом Польщі, уряд якої у свій час (в

період її вступу до ЄС) запровадив на районних рівнях

діяльність Стратегічних Агенцій, які виконували роль

консультаційних пунктів з розробки і супровіду проектів,

у яких частина коштів була задіяна з державного і місце�

вого бюджетів [12, с. 348—364].

Не виконання визначених напрямів знівелювання

проблем управління системою державних фінансів

тільки їх поглибить і створює ще більший рівень дисба�

лансу останніх, що призводить до макроекономічної

нестабільності.

Уникнути цих ризиків можливо і завдяки реформу�

ванню податкової політики, що вже частково (за останні

15 років) і було здійснено в частині зменшення подат�

кового тягаря: зменшення ставок на ПДВ, податку на

прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб,

відрахувань до соціальних фондів з фонду заробітної

плати. Поряд з цим, було впроваджено певні новації в

адміністрування податків: збільшено норми амортиза�

ційних відрахувань; надання можливості всім господа�

рюючим суб'єктам переносити суми збитків на посліду�

ючі податкові періоди. Також збільшення прав для

віднесення на валові витрати: страхові резерви, що

сформувалися банківськими і небанківськими фінансо�

вими установами, збільшення на гарантійний ремонт

нормативів витрат; суми грошових коштів, що добро�

вільно перераховуються підприємницькими структура�

ми для потреб неприбуткових підприємств, закладам

науки та культури, збільшення обсягів витрат на основні

фонди; 50% витрат на ПММ для легкових автомобілей.

Це в певній мірі знизило загрози для макроеконом�

ічної стабільності в Україні. Від спроможності уряду

зменшити їх гостроту залежатиме й динаміка економіч�

ного зростання у середньостроковій перспективі.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Запропоновано перелік показників оцінки ефектив�

ного використання коштів в бюджетному процесі допов�

нити показником впливу результатів виконання бюджет�

Таблиця 5. Перелік показників оцінки ефективного використання коштів
у бюджетному процесі*

Примітка*узагальнено на основі джерела [10, с. 34—35; 11].
**авторська пропозиція.

Показник результативності Сутність показника
показники витрат  показники, що визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання 

бюджетної програми та характеризують структуру витрат цієї програми 
показники продукту використовуються 
для оцінки досягнення поставленої 
мети 

Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи 
виконаних робіт на виконання бюджетної програми, кількість користувачів товарів (робіт, 
послуг) тощо 

показники ефективності  залежно від завдань, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми, можуть 
визначатись як витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність), 
відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) 
до визначеного обсягу фінансових ресурсів (продуктивність), досягнення визначеного 
результату (результативність) 

показники якості створеного продукту 
за рахунок коштів бюджетної 
програми  

є сукупністю властивостей, які характеризують досягнуті результати якості створеного 
продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх призначення, та відображають 
послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (виробленні 
товарів, виконанні робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми 

Показники впливу результатів 
виконання бюджетної програми на 
задоволення соціальних потреб 
мешканців адміністративної 
території**  

Соціальний ефект на окремо взятій адміністративній території (область, район, 
громада) від направлення бюджетних коштів за цільовою програмою. Визначається за 
результатами анкетування, дослідження, спостереження, опитування. Результатом 
соціального ефекту від бюджетної програми варто вважати зміну бюджетів 
домогосподарств залежно від співвідношення рівня споживання до заощадження, 
зростання кількості дітеи у сім’ях, підвищення освітнього рівня населення, рівень 
задоволеності соціальним статусом або фінансовим становищем  
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ної програми на задоволення соціальних потреб меш�

канців адміністативної території, результати якого

свідчать про соціальний ефект на окремо взятій адміні�

стративній території (область, район, громада) від на�

правлення бюджетних коштів за цільової програмою.

Визначається за результатами анкетування, досліджен�

ня, спостереження, опитування. Також варто зазначити,

що результатом соціального ефекту від бюджетної про�

грами варто вважати зміну бюджетів домогосподарств

залежно від співвідношення рівня споживання до зао�

щадження, зростання кількості дітей у сім'ях, підвищен�

ня освітнього рівня населення, рівень задоволеності соц�

іальним статусом або фінансовим становищем.
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ВСТУП
Здійснення стратегії курсу відродження економіки

України вимагає величезних коштів, а також значної

підтримки державою вітчизняних виробників. Сьогодні

джерелом необхідних грошових коштів можуть бути

інвестиції, які дадуть змогу запобігти спаду виробницт�

ва, подолати надмірну залежність вітчизняної промис�

ловості від світової ринкової кон'юнктури, зменшити

розрив між фінансовим і виробничим секторами еконо�

мічної системи, а також забезпечити відродження нау�

ково�технічного і виробничого потенціалу країни.
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THE INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE AND WAYS OF ITS IMPROVE

У статті здійснено термінологічний аналіз поняття "інвестиційний клімат" на основі його трак&
тування різними науковцями. Розкрито основні чинники впливу на формування інвестиційного
клімату в країні. Проаналізовано динаміку надходжень прямих іноземних інвестицій в Україну
за останні 10 років, зокрема, досліджені причини скорочення та збільшення їх обсягу за відпо&
відний період. Розглянуто провідні галузі національної економіки, які є найбільш інвестиційно
привабливими та перспективними для інвестування. Вивчено стан інвестиційного клімату за
міжнародними рейтинговими оцінками провідних агентств. Запропоновано ряд заходів, що
сприятимуть покращенню інвестиційного клімату в Україні та стимулюватимуть інвестиційні
процеси в економіці.

The article analyzes the term "investment climate", based on the interpretation of different
scientists. It reveals the main factors of influence on the formation of the investment climate in the
country. The dynamics of foreign direct investment in Ukraine over the past 10 years is analyzed in
the article. The reasons for the reduction and the increase in volume during the corresponding period
are investigated. The most investment attractive and promising sectors of the national economy are
discussed in the article. It examines the state of the investment climate according to international
rating estimates of leading agencies. The article contains some suggestions for improving the
investment climate in Ukraine, which stimulate investment processes in the economy.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, прямі іноземні інвестиції,

міжнародні рейтинги.

Key words: investments, investment climate, investment attractiveness, direct foreign investments, international

ratings.

Макроекономічна ситуація в Україні характери�

зується недостатньою активністю вітчизняних, а та�

кож іноземних інвесторів. Інвестиційний голод є сут�

тєвою перепоною для економічного зростання. Неста�

ча інвестицій обумовлює структурні диспропорції,

порушує співвідношення між виробничою, невироб�

ничою та фінансовою сферами. Ознаками низької

інвестиційної активності України є незначна частка

довгострокових кредитних вкладень, малі обсяги

бюджетних вливань, відсутність внутрішнього ринку

інвестицій.
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Отримання необхідного економіці об'єму інвести�

цій — головна умова, без якої неможливо досягти ди�

намічного і стабільного зростання економіки. Тому го�

ловним завданням інвестиційної політики України є ство�

рення сприятливого інвестиційного клімату як в країні в

цілому, так і в окремих регіонах. Залучення інвестицій в

економіку України буде можливим лише за наявності

системи заходів законодавчого, виконавчого, стимулю�

ючого та контролюючого характеру як складової час�

тини інвестиційного клімату, які відповідатимуть націо�

нальним інтересам країни та інтегрують її у світову еко�

номічну систему.

Наслідками встановлення сприятливого інвестицій�

ного клімату в Україні стане зростання інвестицій як в

абсолютному, так і у відносному вираженні, збільшен�

ня валового внутрішнього продукту, ріст показників

інвестиційної привабливості та інвестиційного рейтингу

країни, усунення диспропорцій у галузевій структурі ви�

робництва.

Отже, з метою прискореного соціально�економіч�

ного розвитку України доцільним є раціональне вико�

ристання інвестиційних ресурсів країни, що вимагає

розробки та реалізації комплексу дій по вдосконален�

ню механізму формування інвестиційного клімату та

створення тим самим необхідних умов для прискорено�

го інвестиційного розвитку організаційно�правових

структур.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проаналізувавши економічну літературу, яку при�

свячено вивченню питання щодо поліпшення інвести�

ційного клімату країни, ми дійшли висновку, що йому

приділяють досить багато уваги. Так, окремі аспекти

досліджувалися і знайшли місце у роботах багатьох

вітчизняних та російських вчених, зокрема таких, як:

О.І. Барановський [1], І. Бланк [2], В.М. Головатюк [3],

Л.С. Гринів [4], М.В. Диха [6], В. Дорохов [7], С.О. Ко�

валенко [8], І.М. Крупка [9], Є.О. Ланченко [10], Д. По�

кришка [11] та багато інших. У той же час, незважаючи

на наявність значної кількості напрацювань із визначе�

ної проблематики, потребує подальшого дослідження

питання покращення інвестиційного клімату та підви�

щення привабливості вітчизняної економіки в періоди

економічної нестабільності, коли ризик вкладення

коштів в об'єкти інвестування значно зростає.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження стану інвестиційного

клімату України та розробка пропозицій щодо можли�

вих шляхів його поліпшення.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідженню сутності інвестиційного клімату при�

ділялось чимало уваги, проте в наукових колах відсутній

єдиний підхід щодо його трактування. Узагальнення

поглядів сучасних вчених на розуміння поняття інвести�

ційного клімату наведено в таблиці 1.

Розглянувши вищенаведені підходи до тлумачення

поняття інвестиційний клімат, дійшли висновку, що вони

різняться між собою, проте мають як спільні, так і

відмінні характеристики.

Окрім того, деякі науковці поняття "інвестиційний

клімат" ототожнюють з поняттям "інвестиційна приваб�

ливість", але на нашу думку, ці терміни мають неодноз�

начне трактування і якщо, наприклад, для іноземного

інвестора вони є абсолютно однаковими, то для вітчиз�

няного — інвестиційний клімат є більш ширшим та

більшою мірою характеризує загальну ситуацію в країні

або регіоні, а інвестиційну привабливість доцільніше ви�

користовувати для певної галузі або навіть окремого

підприємства.

На наш погляд, визначення терміну інвестиційного

клімату більш повно та змістовно розкрито у працях

Бланка І.А., Коваленка С.О., Головатюка В. та Ланчен�

ко Є.О., які вважають, що його варто розуміти як су�

купність різного роду факторів впливу (політичних, соці�

ально�економічних, фінансових, соціально�культурних,

організаційно�правових і географічних), які притаманні

певній країні (регіону, галузі) і визначають рівень її при�

вабливості для іноземного інвестора.

Україна має значний інвестиційний потенціал, а зок�

рема: є одним із найбільших потенційно містких ринків

в Європі; володіє багатими природними ресурсами; має

Таблиця 1. Методичні підходи до визначення сутності поняття "інвестиційний клімат"

№ Автор Визначення
1 Бланк І.А. - це сукупність політичних, соціально-економічних, фінансових, соціально-культурних, 

організаційно-правових і географічних факторів, які притаманні певній країні і визначають 
привабливість її для іноземного інвестора [2] 

2 
 

Коваленко С.О. - це узагальнена характеристика сукупності соціальних, економічних, організаційних, правових, 
політичних, соціокультурних передумов, що зумовлює привабливість і доцільність інвестування в ту 
або іншу господарську систему (економіку країни, регіону, корпорації) [8] 

3 
 

Ланченко Є.О. - це сукупність політичних, правових, економічних та соціальних умов, що забезпечують та 
сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та закордонних інвесторів [10] 

4 Танделова О.М. - це умови, які сприяють процесам інвестиційної діяльності у конкретному регіоні або гальмують їх 
[13] 

5 Дорохов В.,  
Піндур М. 

- сукупність об’єктивних можливостей і обмежень, що обумовлюють інтенсивність залучення 
інвестицій [7] 

6 Головатюк В. - це сукупність факторів регіональної дії, що визначають можливості компаній і формують у них 
стимули для здійснення продуктивних інвестицій, створення робочих місць і розширення своєї 
діяльності [3] 

7 Барановський О.І. - це рівень досягнення потенційних інвестицій у формі коштів, цільових банківських вкладів, паїв, 
акцій, інших цінних паперів, рухомого і нерухомого майна, майнових прав, ноу-хау, досвіду й інших 
інтелектуальних цінностей, права користування землею й іншими природними ресурсами [1] 

8 Крупка І.М. - це комплекс економічних, політичних, соціальних, правових та інших заходів країни, що приймає 
інвестиції, спрямованих на забезпечення захисту прав, інтересів і майна суб’єктів інвестиційної 
діяльності, а також на ефективне інвестування національної економіки [9] 

9 Гуткевич С.А. - сукупність економічних передумов функціонування суб’єктів підприємницької діяльності [5]
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високий рівень науково�дослідних розробок у багатьох

галузях науки і техніки та значний науково�технічний

потенціал; володіє значним сільськогосподарським по�

тенціалом (вигідне географічне розташування, сприят�

ливий клімат, родючі грунти); має добре розвинену

інфраструктуру. Окрім того, привабливість української

економіки для іноземних інвесторів грунтується на на�

явності відносно дешевої кваліфікованої робочої сили

[1].

Проте, незважаючи на ряд потенційних переваг,

існують також фактори, що формують несприятливий

та ризиковий інвестиційний клімат країни та гальмують

надходження інвестиційних ресурсів у національну еко�

номіку. До них слід віднести: недосконалу нормативну

базу з питань захисту законодавчих прав та інтересів

інвесторів, нестабільну політичну ситуації, нерозвине�

ну виробничу та соціальну інфраструктури, наявність ко�

рупційних схем, девальвація національної валюти, на�

явність військових дій та інше.

Таким чином, покращення чи погіршення інвести�

ційного клімату країни (регіону, галузі, підприємства і

т.д.) відбувається під впливом певних чинників, які пря�

мо чи опосередковано впливають на процеси інвесту�

вання та, в свою чергу, можуть сприяти активізації чи

гальмуванню інвестиційної активності. На основі про�

веденого дослідження здійснимо групування за сферою

прояву чинників, що формують інвестиційний клімат

будь�якої держави, та визначимо основні фактори впли�

ву на них (табл. 2).

Проаналізуємо сучасні особливості стану інвести�

ційного клімату в Україні через обсяг надходжень від

нерезидентів за останні декілька років та на цій основі

сформуємо відповідні висновки щодо шляхів покращен�

ня інвестиційної ситуації в країні.

Таблиця 2. Чинники, що формують інвестиційний клімат країни

Джерело: складено автором на основі [4; 6].

  
Чинник впливу на інвестиційний 

клімат Фактори сприятливого впливу на інвестиційні чинники 

Ек
он
ом
іч
ні

 

Зовнішньоекономічні умови - забезпечення вітчизняних підприємств новими ринками збуту; 
- залучення до країни іноземних інвесторів, які виготовляють товари, що не виробляються 
на території країни; 
- надання державних кредитів;  
- членство у всесвітніх організаціях 

Ринок праці - підвищення конкурентоспроможності працездатних осіб на ринку праці;  
- створення умов для самозайнятості населення 

Економічна динаміка країни - вдосконалення технологій виробництва;
- збільшення обсягів залучених ресурсів; 
- зростання підприємницької активності населення; 
- збільшення кількості та якості трудових ресурсів; 
- активізація попиту населення;  
- розширення кредитної системи; 
- зменшення монополізації виробничих і збутових ринків,  
- зниження вартості на виробничі ресурси,  
- зниження податкової ставки 

Стан внутрішнього ринку  - зростання прибутків підприємств;  
- експансіоністська бюджетна політика, яка розширює державне споживання та інвестиції; 
- достатність ліквідних ресурсів підприємств; 
- доступна вартість кредитних ресурсів 

Інвестиційна активність 
інвесторів 

- виконання державної програми приватизації;
- зміна структури форм власності; 
- мотивація фізичних і юридичних осіб щодо процесів приватизації 

П
ол
іт
ич
но

-п
ра
во
ві

 

Податкова система - надання податкових пільг щодо сплати податків інвесторам в певних галузях національної 
економіки;  
- сприяння залученню інвестицій в економіку країни при оптимальному податковому 
навантаженні  

Державна інвестиційна політика - забезпечення належного рівня розвитку економіки в цілому;
- удосконалення структури економіки; 
- формування задовільного стану основних виробничих фондів, ефективність їх 
використання; 
- наявність високого рівня науково-технічного розвитку країни; 
- здійснення ефективного державного управління 

Політико-правові умови - відсутність протиріч між виконавчими й законодавчими органами влади; 
- вдосконалення правової бази, створення логічно завершеного системного законодавчого 
забезпечення економічних процесів, зокрема інвестиційної діяльності; 
- стабільність законодавства 

Нормативно-правове поле 
інвестиційної діяльності 

- наявність законодавства про іноземні інвестиції, регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності 

Інституційна система - досконала законодавча основа функціонування суб’єктів інвестиційного процесу; 
- встановлені правила ведення підприємницької діяльності на території країни 

М
ат
ер
іа
ль
но

-т
ех
ні
чн
і 

Наявний виробничий потенціал - забезпеченість підприємств основними засобами;  
- стан основних засобів;  
- ефективність використання основних засобів 

Розвиток інфраструктури - мережа вантажних терміналів та інших багатофункціональних комплексів необхідних для 
різноманітних операцій з усіма видами вантажів; 
- митні склади та інші підрозділи для тимчасового зберігання товарів та для митного 
переоформлення імпорту-експорту; 
- якісні залізничні колії та автомобільні дороги; 
- розгалужена інфраструктура водного та морського транспорту; 
- наявність інфраструктури для логістичного сервісу (мотелі, їдальні, АЗС, СТО тощо); 
- інформаційна інфраструктура (мобільний зв'язок, доступ до мережі Internet, GPS тощо) 
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На сьогоднішній день прямі іноземні інвестиції —

це найбільш необхідна та актуальна форма капіталовк�

ладень для країн з економікою, що розвивається, адже

вони дають можливість реалізувати масштабні проек�

ти. Крім того в країну, в яку залучаються такі інвестиції,

поступово впроваджують нові технології, нові моделі

корпоративного управління та інший сучасний практич�

ний досвід.

В Україні є великі перспективи із залучення інозем�

них інвесторів у національну економіку, але для цього

необхідно покращити інвестиційний клімат. Збільшен�

ня обсягів залучених іноземних інвестицій це, в першу

чергу, розвиток виробництва, підвищення рівня життя

населення, збільшення кількості робочих місць, обмін

досвідом, передача передових технологій, підвищення

конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світо�

вому ринку і т.д.

За даними Державного комітету статистики, загаль�

ний обсяг залучених з початку інвестування прямих іно�

земних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку

України на 01.10.2016 року становив 45 152 млрд дол.

США, що на 6 % більше, ніж у попередньому році, але

на 26% менше ніж в 2013 році (рис. 1). Загалом за 2016

рік у країну було вкладено 4 405,8 млрд дол. США пря�

мих інвестицій, для порівняння, у 2015 році цей обсяг

становив 3 763,7 млн дол. США [13].

Як видно з рисунка, протягом 2006—2013 років ди�

наміка обсягу іноземних вкладень має висхідне поло�

ження і на кінець 2013 року загальний обсяг інвестицій

за роки незалежності України досяг 58,1 млрд дол., що

в 2,7 рази більше, ніж у 2006 році. Найбільшими темпа�

ми іноземні інвестиції залучалися у 2007 році (зростання

на 8,3 млрд дол. США), 2008 році (зростання на 6,3 млрд

дол. США) та 2012 році (зростання на 5,1 млрд дол.

США). Причиною цього стали позитивні зміни у струк�

турі економіки. Зокрема у 2006 році спостерігалася тен�

денція активного зростання експортної спрямованості

інвестиційного машинобудування. Тому лідируючі тем�

пи зростання виробництва в машинобудуванні, відзна�

чені у 2007 році, коли галузь зросла на 28,6 %, пози�

тивно вплинули на активізацію інвестиційних процесів.

Щодо 2012 року, то він став для України роком прове�

дення футбольної першості. У зв'язку з цим знайшлося

чимало охочих вкласти свої кошти у розвиток інфраст�

руктури України, побудову спортивних споруд, об'єктів

готельно�ресторанного бізнесу та інших об'єктів.

Однак у 2013 році позитивна тенденція до зростан�

ня іноземних інвестицій змінилася різким зниженням

абсолютного приросту, і у 2012 році до країни надійшло

інвестицій на загальну суму 3,7 млрд дол. США, що ниж�

че навіть значення після кризового періоду. Така ситуа�

ція свідчить про зниження інвестиційної привабливості

країни та погіршення умов здійснення інвестиційної

діяльності.

Як уже було зазначено, за останні три роки спосте�

рігався значний відплив обсягу іноземних інвестицій з

української території. Так, за підсумками 2014 року з

країни було вилучено 12 млрд дол. Причиною був перш

за все політичний міжнародний конфлікт з Росією, що

призвів до анексії Криму та початку військових дій на

Сході. Як наслідок, було дестабілізовано економічну

ситуацію в країні, посилено соціальну напругу, зниже�

но рівень добробуту населення та створені умови для

невизначеності у майбутньому.

З 2016 рік іноземні інвестиції надійшли із 125 країн

світу. Основними інвесторами в Україну досі залиша�

ються такі країни, як Кіпр, Нідерланди, Німеччина, Ро�

сійська Федерація, Австрія, Великобританія, Британські

та Віргінські Острови, Франція, Швейцарія та Італія (на

них припадає 83,1% загального обсягу інвестицій). Ви�

сокий ступінь інвестування з Віргінських островів та

Нідерландів пояснюється тим, що їм притаманні певні

елементи офшорних зон, адже для зареєстрованих у цих

країнах іноземних компаній надаються суттєві пільги.

Режим офшорної зони, що діє на Кіпрі, сприяє здійснен�

ню з території острова значних за обсягом інвестицій�

них ресурсів, частина яких є коштами дочірніх структур

та підрозділів українських компаній.

Іноземні інвестори надають перевагу вкладення

коштів у вже розвинені сфери економічної діяльності.

Розглядаючи галузевий розріз, можна говорити, що за

останні роки інвестиційно привабливими стали такі сфе�

ри діяльності, як фінансова та страхова (приблизно

25%), переробна промисловість (приблизно 25%),
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Рис. 1. Обсяг прямих іноземних інвестицій
(зростаючим підсумком з початку інвестування), млрд дол. США

Джерело: [13].


